
Liquidificador

Viva Collection

 

700W

ProBlend 6

Copo de 2,4 litros

 
RI2134/91

Potente tecnologia ProBlend de 6 lâminas
Ação tripla de 6 lâminas, motor de 700 watts e frasco

O liquidificador Viva Collection conta com motor de 700 W, jarra de 2 litros e a tecnologia ProBlend de 6

lâminas, combinados para criar o resultados perfeitos no preparo de vitaminas e outros receitas. Bata até os

ingredientes mais duros com incrível facilidade!

Excelente desempenho na mistura de alimentos

Motor potente de 700 W

Tecnologia ProBlend 6 para mistura mais fina

Copo de 2,4 litros

5 velocidades para ingredientes duros ou delicados

Fácil de usar

Botão moldado fácil de usar

Função Pulsar para misturar

Indicador de medida e cabo fáceis de usar

Fácil de usar

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

Qualidade garantida

Dois anos de garantia



Liquidificador RI2134/91

Destaques

Motor de 700 W

Motor potente de 700 W para misturar com

facilidade

Tecnologia ProBlend 6

Tecnologia ProBlend 6 para processar e

misturar com eficácia

Copo de 2,4 litros

Copo de 2,4 litros para ingestão diária de

nutrientes

5 velocidades

Processe alimentos em 5 velocidades

diferentes e vários níveis de ajustes.

Função Pulsar para misturar

Você pode usar o modo "Pulse" para controlar

com praticidade o nível e o tempo de

processamento.

Botão moldado

Botão moldado fácil de usar e com melhor

controle de velocidade.

Indicador de nível de água

Indicador de medida e cabo fáceis de usar e

servir

Próprio para lava-louças

Todas as peças são próprias para lava-louças,

exceto a unidade principal e o conjunto de

lâminas.

Dois anos de garantia

Com dois anos de garantia mundial.
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Especificações

País de origem

Feito na: China

Especificações gerais

Número de ajustes de velocidade: 5

Recursos do produto: Próprio para lava-

louças, Armazenamento do cabo integrado,

Velocidade variável

Serviço

Garantia internacional de dois anos

Especificações técnicas

Capacidade da jarra: (máx.) 2,4 E

Lig/Desl: 1.400 W

Voltagem: 110V volt

Acabamento

Recipiente para polpa: SAN

Material da carcaça principal: Metal
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