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Mais do que um liquidificador
Um liquidificador super versátil em sua cozinha

O liquidificador Philips Walita é o segredo para servir diariamente um cardápio

variado. Faça seus próprios sucos frescos e sopas caseiras. Ou ainda, crie

smoothies cremosos e nutritivos. Com 600 W, vários ajustes de velocidade e um

filtro para frutas, as possibilidades são ilimitadas

Fácil de limpar

Botão de limpeza rápida

Unidade de lâminas destacável para uma fácil limpeza

Painel soft touch com superfície macia e de fácil limpeza

Todas as peças removíveis são próprias para lava-louças

Para resultados perfeitos

Motor potente de 600 Watts

Várias velocidades para ingredientes mais duros ou delicados

Lâminas duradouras e serrilhadas

Acessórios inteligentes

Filtro para suco puro

Espátula para mexer e misturar com segurança
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Destaques

Lâmina destacável

Lâminas destacáveis - mais fácil de limpar.

Painel soft touch com superfície macia e de

fácil limpeza

Painel soft touch com superfície macia e sem

aberturas, tornando a limpeza muito mais fácil.

Várias velocidades

Esse liquidificador Philips Walita processa

alimentos em velocidades e texturas diferentes

com várias opções de ajustes.

Botão de limpeza rápida

Após o uso, encha o liquidificador com água e

detergente e pressione esse botão para uma

fácil limpeza.

Lâminas duradouras e serrilhadas

Triture e misture perfeitamente com essas

lâminas Philips duradouras e ultra-afiadas.

As peças podem ser lavadas na lava-louças

Todas as peças, exceto a base do liquidificador

Philips, são próprias para lava-louças.

Filtro para suco puro

Para preparar leite de soja ou sucos no

liquidificador.

Espátula prática

A espátula permite mexer os ingredientes com

segurança durante a mistura.

Motor potente de 600 Watts

Para misturar alimentos em segundos.
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Especificações

Acessórios

Filtro

Espátula

Especificações gerais

Armazenamento do cabo integrado

Ajuste de velocidade: 5 e pulsar

Especificações do design

Cor(es): Prata e cinza

Material do copo: Vidro

Material do corpo do aparelho: Polipropileno

(PP)

Material da lâmina: Aço inoxidável

Especificações técnicas

Capacidade do copo: 2 l

Capacidade de alto desempenho do copo: 1,5 l

Freqüência: 50/60 Hz

Alimentação: 600 W

Voltagem: 220 V
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