
Liquidificador

 
600 W

Jarra Duravita

8 velocidades + pulsar

com filtro

 

RI2087/90 Extremamente potente e durável
Com jarra Duravita ultrarresistente

O Liquidificador Duravita conta com motor extremamente potente de 600W, jarra

duravita 20x mais resistente e que não pega cheiro, capaz de absorver grandes

impactos. Com capacidade de 2 litros para preparar receitas tamanho família.

Jarra Duravita ultrarresistente

Jarra com 5 anos de Garantia

Jarra Duravita

Leves e transparente, como vidro, mas muito mais seguro

Resistente a cheiro; não absorve ou agrega sabor ou odor

Acrescente alimentos ferventes ou congelados sem quebrar

Moderno liquidificador com alto desempenho

Motor potente de 600 W

Lâmina desencaixável

8 velocidades + função pulsar

Jarra de 2L

Tampa transparente



Liquidificador RI2087/90

Destaques

5 anos de garantia

A jarra ainda vem com uma garantia adicional

de 5 anos, que para ter direito basta se

cadastrar no Clube Phiips.

Ultrarresistente

A jarra DURAVITA é 20x mais resistente em

relação ao copo SAN do modelo anterior 2081,

leve e cristalina, ela não pega cheiro e não

mancha.

Leve e transparente

Transparente como vidro, mas muito mais leve

e seguro

Resistente a cheiro

Resistente a cheiro; não absorve ou agrega

sabor ou odor

Alimentos quentes ou frios

Alimentos quentes ou frios; acrescente

alimentos ferventes ou congelados sem

quebrar.

Motor de 600 W

Muito mais potência para preparar suas

receitas.

Lâmina desencaixável

Lâmina desencaixável

8 velocidades + pulsar

8 velocidades + função pulsar

Jarra ultrarresistente de 2 litros

Prepare receitas para toda a família,

ultrarresistente, a jarra desse liquidificador tem

capacidade para até 2 litros.

Tampa transparente

A tampa transparente permite que você veja o

que acontece na jarra.
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Especificações

Especificações do design

Lâmina para alimentos: Aço inoxidável

Especificações gerais

Armazenamento do cabo

Lâmina destacável

Ajuste de velocidade: 8

Pulsar

Especificações técnicas

Potência: 600 W

Capacidade de alto desempenho do copo:

1,5 E

Frequência: 60 Hz

Comprimento do cabo: 1 m

Capacidade máxima do copo: 2 L

Acessórios

Filtro
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