
Liquidificador

Daily Collection

 
550W

Copo de plástico de 2 L

Duas velocidades + pulsar

 

RI2101/31

Walita para uso diário
Extremamente potente e fácil de usar

O liquidificador Philips Daily Collection conta com um motor de 550W, um copo

de 1,5L e uma lâmina desenvolvida especialmente para preparar vitaminas e

alimentos deliciosos. Prepare até os alimentos mais duros com incrível facilidade!

Motor potente para triturar gelo

2 velocidades com função pulsar para triturar gelo

Motor potente de 550 W

Fácil para qualquer um usar

Trava de segurança lateral

Adicione líquidos durante o processamento com segurança e sem fazer sujeira

Copo antivazamento

Armazenamento do cabo de energia

Design resistente que garante vida útil prolongada

Base sólida com borracha antideslizante

2 anos de garantia

Copo inquebrável
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Destaques

2 velocidades com função pulsar para triturar

gelo

Para garantir o melhor desempenho do

liquidificador na velocidade máxima ou

mínima e triturar gelo com o ajuste especial de

velocidade para triturar gelo.

Motor potente de 550 W

O motor de 550 W é muito potente. Com ele,

você pode triturar os ingredientes mais duros,

como nozes, chocolate ou até mesmo gelo.

Trava de segurança lateral

A indicação de travamento nas laterais garante

que o copo do liquidificador esteja

posicionado e travado corretamente para que

qualquer um possa usá-lo com segurança.

Copo antivazamento

Graças ao design especial do copo, o suco flui

perfeitamente sem deixar respingos no

momento de servir.

Armazenamento do cabo de energia

Economize espaço com o prático sistema de

armazenamento do cabo, localizado sob o

liquidificador.

Adicione líquidos durante o processamento

Adicione líquidos à sua receita com segurança

pela abertura especial na tampa do copo.

Base feita de borracha antideslizante

A resistente base do liquidificador é feita de

borracha antideslizante para garantir que o

aparelho não se mova, até mesmo durante o

preparo de ingredientes pesados no nível de

velocidade máximo.

2 anos de garantia

A Philips Walita oferece 2 anos de garantia

completa a fim de oferecer vida útil prolongada

do liquidificador para uso diário.

Copo inquebrável

Copo de plástico reforçado para uso frequente

incluso.

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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Especificações

Especificações do design

Coletor de polpa: PP

Lâmina para alimentos: Aço inoxidável

Material do copo: PP

Cor(es): Branco e bege

Especificações gerais

Armazenamento do cabo

Pés antideslizantes

Ajuste de velocidade: 2 e pulso

Especificações técnicas

Comprimento do cabo: 1 m

Capacidade de alto desempenho do copo:

1,5 E

Frequência: 50/60 Hz

Lig/Desl: 550 W

Voltagem: 127 V

Capacidade máxima do copo: 2L

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a

alterações sem aviso prévio. As

marcas registradas são de

responsabilidade da Koninklijke

Philips N.V. ou de seus

representantes legais

Data de emissão

2019‑03‑12

Versão: 20.2.1

EAN: 08 71010 35810 93

www.philips.com

http://www.philips.com/

