
Processador de
alimentos

Daily Collection

 
650W

Compacto 3 em 1

Recipiente de 2,1 L

Acessórios para mais de 15
funções

 
RI7629/91

Vários tipos de receita, nenhum esforço
Prepare bolos, pães caseiros, bebidas e muito mais

Esse processador de alimentos da linha Philips Daily apresenta design compacto, inclusive uma tigela de 2,2L e

um liquidificador de 1,75L, além de uma grande variedade de acessórios de alto desempenho. Nunca foi tão

fácil preparar alimentos deliciosos!

Fácil de montar, usar e limpar

Ajuste de 2 velocidades e função pulsar para controle máximo

Bocal de alim. 40% mais largo (comp. ao Philips HR7625)

Motor de 650W p/ processamento potente

Acessórios próprios para lava-louças

Sem alça interna: chega de fazer bagunça no centro do recipiente

Base fácil de desencaixar com sistema de sucção

Uma grande variedade de receitas

Emulsificador para bater cremes e claras em neve

Disco reversível em aço inoxidável p/ fatiar e triturar alimentos

Lâmina afiada e resistente em aço inox em "S" p/ picar alimentos

Até 5 porções de uma vez

Espremedor de frutas para sucos frescos de uva e laranja
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Destaques

Ajuste de 2 velocidades e função pulsar

Para obter os melhores resultados, escolha a

velocidade baixa (velocidade 1) para bater

cremes, ovos, massas e massa de pão. A

velocidade alta (velocidade 2) é adequada

para picar cebolas e carnes, processar sopas e

bebidas ou picar e fatiar vegetais.

Bocal de alimentos 40% mais largo

O novo processador de alimentos da linha

Philips Walita Daily vem com um bocal de

alimentos 40% mais largo do que o modelo

anterior (RI7625), poupando o tempo de cortar

frutas, verduras e legumes

Processamento potente

O processador de alimentos Philips Walita

conta com um motor que oferece potência e

controle para preparar suas receitas preferidas.

Acessórios próprios para lava-louças

Todos os acessórios de seu processador de

alimentos da Philips podem ser colocados no

suporte superior da lava-louças para facilitar a

lavagem.

Sem fazer bagunça

Diferente de processadores de alimentos

convencionais, esse processador de alimentos

Philips Walita não possui eixo interno com

exaustor no centro da tigela. Isso garante que

sopas e outros líquidos não vazem pelo centro

da tigela, mantendo limpos o processador de

alimentos e o balcão da cozinha! Ele também

facilita a montagem: basta encaixar o porta-

ferramentas na tigela, conduzido pelos

encaixes.

Emulsificador

A ferramenta perfeita para processar, bater ou

emulsificar ovos/chantili. Para obter a melhor

consistência e maciez, use o ajuste de baixa

velocidade. Nunca foi tão fácil preparar

maionese e sobremesas deliciosas!

Disco reversível em aço inoxidável

Esse disco em aço inoxidável de alta

qualidade foi testado inúmeras vezes para

oferecer o melhor desempenho para ralar e

fatiar.

Lâmina aço inoxidável c/ formato de "S"

A afiada e resistente lâmina em "S" em aço

inoxidável corta verduras e legumes, como

cebolas, em instantes! Ela também pode ser

usada para cortar outros ingredientes, como

nozes, carnes e até preparar massas para

tortas crocantes

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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Especificações

Especificações gerais

Armazenamento do cabo integrado

Pés antideslizantes

Velocidades: 2 + pulsar

Acessórios

Capacidade do liquidificador: 1,75 L

Disco emulsificador

Batedor

Número de encaixes/discos: 1

Faca em aço inoxidável: Bater, Picar, Esfarelar,

Cortar, Misturar ingredientes sem formar bolhas

de ar, Amassar, Moer

Especificações do design

Recipiente com tampa: SAN

Espremedor de frutas: PP

Cor(es): Branco

Discos, lâmina de corte: Aço inoxidável

Disco emulsificador: PP

Estrutura: ABS

Batedor: PP

Suporte da faca, batedor balão: PP

Pilão: SAN

Botão de velocidade: ABS

Especificações técnicas

Capacidade da tigela: 2,1L

Comprimento do cabo: 1 m

Frequência: 50/60 Hz

Lig/Desl: 650 W

Segurança: Detecção de tampa e recipiente e

freio mecânico de 1,5 s

Voltagem: 110-127 V, disponível também na

versão 220 volt
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