
Liquidificador

Aluminium
Collection

 
750W

Copo de vidro de 2 L

com filtro

Velocidade variável e função
pulsar

 

RI2094/01

Potência extra para mistura e trituração

perfeitas

Liquidificador com motor de 750 W

O liquidificador Philips Walita em alumínio tem um motor de 750 W capaz de

processar praticamente tudo — de frutas e legumes até gelo. Os vários ajustes de

velocidade permitem misturar, triturar e cortar na consistência que você quiser.

Fácil de limpar

Unidade de lâminas destacável para uma fácil limpeza

Escolha a velocidade exata de que você precisa

Controle de velocidade variável com iluminação

Faça um suco cremoso delicioso e triture gelo instantaneamente

Botão para triturar gelo

Suco puro sem sementes

Filtro para suco puro

Trituração e mistura perfeitas

Lâminas duradouras e serrilhadas



Liquidificador RI2094/01

Destaques Especificações

Lâmina destacável

Lâminas destacáveis - mais fácil de limpar.

Filtro para suco puro

Suco livre de sementes com este prático filtro.

Copo de vidro de alta qualidade

Evite riscos e odores com este copo de vidro

de alta qualidade.

Botão para triturar gelo

Triture gelo facilmente com esse liquidificador

Philips, ao toque de um botão.

Lâminas duradouras e serrilhadas

Triture e misture perfeitamente com essas

lâminas Philips duradouras e ultra-afiadas.

Controle de velocidade variável com

iluminação

Escolha a sua velocidade ideal com o

exclusivo botão de controle de velocidades.

 

Especificações do design

Cor(es): Branco, azul e amarelo

Material do copo: Vidro

Coletor de polpa: Alumínio anodizado

Lâmina para alimentos rígidos: Aço

inoxidável

Especificações gerais

Armazenamento do cabo integrado

Ajuste de velocidade: Controle eletrônico +

pulsar

Especificações técnicas

Capacidade do copo: 2 E

Frequência: 50/60 Hz

Lig/Desl: 750 W

Voltagem: 120-127 volt
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