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Novo Walita: maior, mais resistente, melhor*
Mistura potente, incluindo trituração de gelo em um copo de 2

l*

Domine qualquer receita com o liquidificador para uso diário Philips Walita. A

exclusiva tecnologia ProBlend 4 cria as condições perfeitas para uma mistura

rápida e suave.

Prático e fácil para qualquer receita

550 watts: alto desempenho com economia de energia

Copo de plástico super-resistente em tamanho família com 2 l

Lâmina em formato de estrela ProBlend 4 para processar e misturar com eficácia

Bico extragrande para um fácil escoamento

Versatilidade

2 velocidades: perfeito para ingredientes duros ou moles

Função de gelo + limpeza automática em um botão

Função Maionese: coloque óleo aos poucos

Qualidade

2 anos de garantia mundial

Feito com materiais livres de BPA

Pés de borracha antideslizantes

Seguro para lava-louças, exceto a unidade principal e o conjunto de lâminas
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Destaques

Motor potente de 550 W

A potência perfeita, que combina excelente

desempenho na trituração de gelo com

economia de energia.

2 anos de garantia

A Philips Walita oferece 2 anos de garantia

completa global a fim de oferecer vida útil

prolongada do liquidificador para uso diário.

Livre de BPA

Este liquidificador Philips Walita Daily é feito

com materiais livres de BPA.

Copo de plástico de 2 l

Copo de plástico grande de 2 l para receitas

para toda a família e bico extragrande para

facilidade na hora de servir.

ProBlend 4

A lâmina com design inovador mistura e corta

os ingredientes de modo eficaz, além de

preparar deliciosas vitaminas para você e sua

família.

Bico extragrande

Com o bico projetado para precisão, você pode

despejar facilmente a sua mistura.

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.

Função de gelo + limpeza automática

Botão de ajuste de velocidade especial para

triturar gelo e auto limpeza proporcionando

mais variedade e facilidade para sua mistura.

Função Maionese

Abertura exclusiva da tampa para derramar

óleo aos poucos e fazer a maionese perfeita.

Próprio para lava-louças

Todas as peças são próprias para lava-louças,

exceto a unidade principal e o conjunto de

lâminas.

Pés de borracha antideslizantes

A base resistente é feita com pés de borracha

antideslizantes para garantir que o aparelho

não se mova até mesmo ao misturar os

ingredientes mais duros e para uso seguro.
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Especificações

Acessórios

Conteúdo: Jarra

Especificações gerais

Número de ajustes de velocidade: 2 + pulsar

Recursos do produto: Próprio para lava-

louças, Pés antideslizantes, Pulso, Tampa

removível

Especificações técnicas

Capacidade do copo: 2 E

Lig/Desl: 550 W

Voltagem: 127 volt

Capacidade do copo: 1,5 E

Design

Cor: Branco

Acabamento

Lâmina para alimentos: Aço inoxidável

Recipiente para polpa: Plástico PP

Material da carcaça principal: Plástico

Peso e dimensões

Dimensões da embalagem (C x L x A): 228 x

171 x 319 mm

Dimensões do produto (CxLxA): 226 x 169 x

317 mm

Peso, incluindo a embalagem: 1,45 kg

Peso do produto: 1,24 kg

Serviço

Garantia internacional de dois anos

País de origem

Feito na: Brasil

* Quando comparado ao modelo anterior RI2001

* Capacidade de 1,5 L
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