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Máxima variedade, mínimo de esforço
Com tecnologia PowerChop para resultados superiores

O Processador de Alimentos Philips Walita conta com motor de 650W extremamente potente e tecnologia

Power Chop para um desempenho incrível. Ainda conta com diversos acessórios versáteis executar mais de 32

funções para o preparo de variadas receitas.

Precisão incrível

Potência de 650W

Tecnologia PowerChop

32 funções

2 velocidades + Pulsar

Máxima variedade na cozinha!

Encaixes de disco de aço inoxidável para fatiar e ralar

3 em 1 com espremedor de frutas e liquidificador

Copo de 1,5L

Emulsificador para bater cremes e claras em neve

Batedor para misturas e preparo de massas perfeitas

Durabilidade confiável

Base estável mesmo até mesmo quando usada a função de sovar massas

Encaixes perfeitos e acessórios fáceis de montar.

Garantia internacional de dois anos
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Destaques

Motor de 650 W

Potência de 650W

Tecnologia PowerChop

Tecnologia exclusiva da Philips que combina

formato de lâmina com ângulos de corte que

proporcionam resultados superiores em

ingredientes macios e duros. Além de ser

perfeita para fazer purês e misturar massas de

bolo!

Mais de 32 funções

32 funções

Ajuste de 2 velocidades e função pulsar

Obtenha os melhores resultados com a

velocidade certa. 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.

Copo de 1,5 L

Copo de 1,5L

Espremedor de frutas para preparar suco

fresco

Vem com liquidificador e espremedor de frutas

para maior praticidade na cozinha.

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!

Batedor

O batedor mistura a massa com a força e a

potência adequadas para que você possa

preparar os biscoitos e bolos mais saborosos.

Dois anos de garantia

A Philips oferece 2 anos de garantia para que

você tenha um produto com vida útil

prolongada para uso diário.

Discos de aço inoxidável

Basta selecionar o acessório certo para

preparar seus ingredientes preferidos e

encaixá-lo no suporte. Seu desempenho foi

testado para garantir os melhores resultados

na hora de fatiar e triturar até os ingredientes

mais duros.

Ferramentas e encaixes perfeitos

Este processador de alimentos Philips Walita

foi projetado para ser fácil de montar. Os

acessórios encaixam-se facilmente graças ao

inteligente design dos acessórios.

Base firme

Base estável mesmo até mesmo quando

usada a função de sovar massas

Acessórios próprios para lava-louças

Todos os acessórios do processador de

alimentos Philips Walita inclusos na caixa são

próprios para lava-louças.
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Especificações

Acessórios

Conteúdo: Faca de corte, Espremedor de

frutas, Acessório para triturar pedaços grossos,

Acessório para fatias grossas, Emulsificador,

Jarra, Batedor

País de origem

Feito na: Brasil

Especificações gerais

Número de ajustes de velocidade: 2

Recursos do produto: Próprio para lava-

louças, Pés antideslizantes, Pulso, Trava de

segurança

Serviço

Garantia internacional de dois anos

Sustentabilidade

Embalagem: > 90% de materiais reciclados

Manual do Usuário: Papel 100% reciclado

Especificações técnicas

Capacidade da tigela: 1,3 E

Capacidade do copo: 1,5 E

Processador com capacidade extralarga:

1.300 ml

Comprimento do cabo: mínimo de 0,85 m

Frequência: 60 Hz

Potência: 650 W

RPM do liquidificador (máx.): 20.000 rpm

RPM da tigela (máx.): 1.600 rpm

Voltagem: 220 volt

Peso e dimensões

Dimensões da embalagem (C x L x A): 4400 x

2500 x 3330 mm

Dimensões do produto (CxLxA): 1800 x 1800 x

3900 mm

Diâmetro do bocal de alimentos: 75 x 45 mm

Peso, incluindo a embalagem: 3,53 kg

Peso do produto: 2,78 kg

Design

Cor: Preto e vermelho

Cor do painel de controle: Prata

Acabamento

Materiais dos acessórios: Plástico e aço

inoxidável

Lâmina para alimentos: Aço inoxidável

Recipiente para polpa: SAN

Material da carcaça principal: Plástico PP
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