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Variável mais função pulsar

Miniprocessador

 

RI2086/01 Seu kit Walita 2 em 1 com um toque especial

Pique cebolas com o seu liquidificador

O novo liquidificador Philips Walita é um aparelho muito prático para a sua

família. Com este pequeno acessório moedor você pode picar cebolas e alho

rapidamente. Ele é muito pequeno e não precisa de muito espaço para guardar.

Liquidificador inovador com desempenho resistente

Motor potente de 550W para preparar receitas de bolo

Lâmina remov. serrilhada 4 pontas

Acessório moedor extra incluso para picar cebolas e alho

Um toque especial

Design sofisticado que combina com sua cozinha moderna

Velocidade variável para qualquer receita

Filtro para fazer suco de melancia e maracujá



Liquidificador RI2086/01

Destaques Especificações

550W

Um motor potente para realizar tarefas que dão

trabalho, como preparo de bolos.

Lâmina remov. 4 pontas

Lâmina resistente de quatro pontos para

excelente desempenho de preparo. A lâmina

pode ser removida do copo para facilitar a

limpeza.

Acessório moedor extra

Este acessório moedor oferece praticidade e

ajuda em seus preparos diários. Corta cebolas

de maneira uniforme, além de cortar uma

grande variedade de verduras e ingredientes

duros. Como se encaixa na base do mixer, você

pode posicioná-lo com segurança em sua

cozinha sem precisar de outro aparelho.

Design sofisticado

Um design moderno e profissional que dá um

toque especial em sua cozinha.

Velocidade variável para qualquer receita

Ajuste de velocidade variável para selecionar a

velocidade desejada para sua receita.

Filtro para fazer suco de maracujá

O filtro é perfeito para preparar sucos com

pequenas sementes, como maracujá e

melancia. Ao usar o filtro, o suco fica mais puro

e delicioso.

Especificações do design

Lâmina para alimentos: Aço inoxidável

Material do copo: SAN

Cor(es): Branco

Especificações gerais

Armazenamento do cabo

Ajuste de velocidade: Controle eletrônico +

pulsar

Especificações técnicas

Lig/Desl: 550 W

Voltagem: 127V, disponível também na versão

220V. volt

Frequência: 50/60 Hz

Comprimento do cabo: 1 m

Capacidade máxima do copo: 2L

Acessórios

Miniprocessador

Filtro

Selo Verde da Philips

Produto Verde Philips, com EcoDesign

aprovado internacionalmente e com auditoria

KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem

reduzir custos, o consumo de energia e as

emissões de CO2. Como? Eles oferecem

melhorias ambientais significativas em uma

ou mais áreas Philips Verde — Eficiência

energética, Embalagens, Substâncias

perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e

Confiabilidade durante o período de vida útil.

Obtenha mais informações sobre produtos

verdes
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