
Liquidificador

 
550 W

Copo de plástico de 2 L

com filtro

5 velocidades e função pulsar

 

RI2160/01
Walita para toda a sua família
Um liquidificador completo multifuncional

O novo liquidificador Philips Walita é a ajuda que faltava para sua família. Ele é

fácil de limpar, potente e resistente, ajudando a preparar todos os dias deliciosas

receitas para toda a família.

Um produto da família real

Com 5 velocidades, você pode preparar todo tipo de suco e sobremesa

Motor potente de 550 W para preparar receitas de bolo

Fácil de usar por toda a família

Copo de 2L de capacidade para a família

Filtro para fazer suco de melancia e maracujá

Design que combina com seu estilo

Base compacta para economizar espaço no balcão

Design moderno para combinar com sua cozinha

Armazenamento inteligente do cabo



Liquidificador RI2160/01

Destaques Especificações

5 velocidades para preparar todas as receitas

Você pode selecionar sua velocidade preferida

para a receita desejada. Baixa velocidade para

misturas para bolo e alta velocidade para

sucos.

550 W

Um motor potente para realizar tarefas que dão

trabalho, como preparo de bolos.

Base compacta para economizar espaço

Design compacto que economiza espaço em

qualquer cozinha.

Fácil de usar por toda a família

Esse liquidificador é fácil de usar por toda a

família. Ele conta com alta capacidade para

servir todos com sucos frescos, além de ser

potente para preparar bolos deliciosos sempre

que quiser.

Copo de 2L

O copo de 2L conta com alta capacidade e foi

fabricado com materiais que resistem ao uso

intenso.

Filtro para fazer suco de maracujá

O filtro é perfeito para preparar sucos com

pequenas sementes, como maracujá e

melancia. Ao usar o filtro, o suco fica mais puro

e delicioso.

Design moderno que combina com você

Este liquidificador combina com sua cozinha e

ainda dá um toque especial.

Armazenamento inteligente do cabo

Guarde o fio embaixo do liquidificador para

manter a cozinha organizada.

 

Acessórios

Filtro

Especificações do design

Cor(es): Prata e branco

Material do copo: SAN

Lâmina para alimentos: Aço inoxidável

Especificações gerais

Ajuste de velocidade: 5

Armazenamento do cabo

Especificações técnicas

Lig/Desl: 550 W

Voltagem: 127V, disponível também na versão

220V. volt

Frequência: 60 Hz

Capacidade máxima do copo: 2 L

Capacidade de alto desempenho do copo:

1,5 E

Comprimento do cabo: 1 m

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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