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Daily Collection

 

250W

3 velocidades

Recipiente de 3,9L

 

RI7000/91

Batedeira resistente para uso diário
A batedeira que deixa a sua receita favorita mais leve

A Batedeira Philips Walita é um produto resistente para o dia a dia, com um

motor de alta rotação de 250W e três ajustes de velocidade para preparar

receitas e sobremesas deliciosas.

Dê mais inspiração à sua receita

3 velocidades

Potência de 250W

Produto resistente

Aparelho portátil com conexão e base sólida

Garantia Mundial

Fácil para qualquer um usar

Design ergonômico

Fácil armazenamento para dois batedores

Recipiente largo de 3,9L



Batedeira RI7000/91

Destaques Especificações

3 velocidades para melhor ajuste

3 velocidades

Alta rotação com motor de 250W

Potência de 250W

Conexão e base sólida

Aparelho portátil com conexão e base sólida

2 anos de garantia

A Philips Walita oferece 2 anos de garantia

mundial completa a fim de oferecer vida útil

prolongada da batedeira para uso diário.

Design ergonômico

Esta batedeira foi desenvolvida especialmente

para uso ergonômico diário, sem correr o risco

de prejudicar sua saúde ao manuseá-la.

Fácil armazenamento

Fácil armazenamento para dois batedores

Recipiente largo de 3,9L

Recipiente largo de 3,9L

 

Especificações do design

Cor(es): Preto

Especificações gerais

Recipiente: 3,9 E

Para guardar o aparelho: Batedores

Recipiente fixo

Acessórios

Batedores

Especificações técnicas

Potência: 250 W

Velocidades: 3

Voltagem: 127 volt

 

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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