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Massa fresca e rápida, como você gosta
Adicione ingredientes e ela automaticamente fará o resto

A Viva Pasta & Noodle Maker da Philips é uma solução totalmente automática. Com ela, você pode preparar

massas e macarrão frescos sem precisar de muito tempo e nem ter muita habilidade. Ela é compacta e pode

ser guardada facilmente em sua cozinha.

Desenvolvida para fazer massas e macarrão saborosos e frescos

Batedor de massa com design exclusivo para misturar massa

O tubo longo de mistura deixa a massa homogênea e macia

Fácil e rápido

Mistura automática de massas e moldagem de vários tipos de macarrão

Faça 450 gramas de massa fresca e macarrão em apenas 18 minutos

Peças removíveis para facilitar a limpeza e a montagem

Crie suas massas e seu macarrão favoritos

3 tipos clássicos de massa, incluindo espaguete, penne, fettuccine

Use seus ingredientes favoritos para suas próprias receitas

Livro de receitas grátis cheio de ideias inspiradoras

Cuidadosamente desenvolvida para sua cozinha

Armazenamento integrado para os discos de moldagem e o cabo de energia

Compacta para caber perfeitamente em sua cozinha
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Destaques

Massas frescas em minutos

Massa caseira ainda mais fácil. Agora, com a

Pasta Maker Philips Walita totalmente

automática, você pode fazer massa de

macarrão fresca e macarrão muito mais

frequentemente. A máquina de fazer massas

faz todo o trabalho duro para você.

Totalmente automática

A Pasta Maker Philips Walita permite mistura e

moldagem rápida e automática, além de

garantir massa e macarrão com boa textura e

sabor.

Batedor de massa com design exclusivo

Tubo de mistura exclusivo com vários pinos

angulados. O batedor de massa mistura a

farinha e o líquido de forma homogênea e

completa, em todos os cantos da câmara de

mistura.

Tubo longo de mistura

O longo tubo de mistura garante um excelente

processo de sova, resultando em massa

perfeita e macia.

Funcionamento e a limpeza fáceis

Os componentes removíveis da Viva Pasta &

Noodle Maker da Philips podem ser

instalados, desmontados e limpos com

facilidade.

Fácil armazenamento

O armazenamento inteligente interno para

moldar os discos e o cabo de alimentação

permitem que você mantenha a cozinha

organizada e arrumada em todas as ocasiões.

Sabor personalizado

Usando diferentes tipos de farinha, por

exemplo, trigo integral, trigo duro e espelta,

você pode fazer sua massa favorita de forma

mais saudável. Além disso, você pode

adicionar um sabor extra usando vários

legumes, como cenoura, beterraba ou

espinafre.

3 discos de moldagem

Para criar seus formatos favoritos de massa,

basta encaixar um dos discos de moldagem à

Pasta Maker. Ela acompanha 3 discos de

moldagem clássica padrão para espaguete,

penne e fettuccine.

Livro de receitas inspiradoras

A máquina acompanha um livro de receitas

criado por especialistas em culinária e traz

inspiração para massas e macarrão frescos,

caseiros e deliciosos.

Design compacto e moderno

Ela possui design compacto e perfeito, e pode

ficar na bancada da cozinha ou ser guardada

no armário sem ocupar muito espaço.

IF DESIGN AWARD 2017

Produtos, projetos, conceitos, entre outros,

premiados pelo iF, selecionados pelos

principais nomes do designTodos os anos, o iF

International Forum Design GmbH organiza

uma das competições de design mais

celebradas e valorizadas no mundo: o iF

DESIGN AWARD. Reconhecido como símbolo

de excelência em design ao redor do mundo, o

iF DESIGN AWARD recebe mais de 5.000

inscrições de 70 países anualmente.
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Especificações

Acessórios

Conteúdo: Ferramenta de limpeza, Copo

medidor, Livreto de receitas

País de origem

Feito na: China

Especificações gerais

Número de bocas de modelagem: 3

Recursos do produto: Próprio para lava-

louças, Trava de segurança

Especificações técnicas

Comprimento do cabo: 1 m

Frequência: 60 Hz

Lig/Desl: 150 W

Voltagem: 220 volt

Peso e dimensões

Dimensões da embalagem (C x L x A): 400 x

230 x 323 mm

Dimensões do produto (CxLxA): 350 x 135 x

287 mm

Peso, incluindo a embalagem: 6,4 kg

Peso do produto: 4,7 kg

Design

Cor: Preto

Cor do painel de controle: preto

Acabamento

Materiais dos acessórios: Plástico

Material da carcaça principal: Plástico
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