
Processador de
alimentos

RI7743

Resultados profissionais com rapidez
Seleção de velocidade automática com o SmartControl

Este processador de alimentos supermoderno tem algumas das tecnologias mais avançadas. Sua versatilidade

é garantida pelo exclusivo sistema SmartControl que seleciona automaticamente os melhores ajustes para cada

aplicação.

Resultados perfeitos com o toque de um botão

Sistema SmartControl

Multifuncional

33 funções

Fácil de usar e limpar

Acessórios próprios para lava-louças



Processador de alimentos RI7743/02

Destaques Especificações

Sistema SmartControl

O sistema SmartControl seleciona

automaticamente os melhores ajustes para

cada aplicação.

 Especificações técnicas

Comprimento do cabo: 100 m

Alimentação: 500 W

Quantidade de massa para bolo: 500 g

Capacidade da tigela: 2,5 l

Velocidades: Controle inteligente

Freqüência: 50 Hz

Voltagem: 230 V

Segurança: Interrupção automática reajustável

para proteger o motor

Cor: Branco com detalhes acinzentados

Limpeza: Todos os acessórios são próprios

para lava-louças

Especificações do design

Suporte, tampa do liquidificador, alça,

recipiente embutido: PP

Alça do liquidificador, espremedor de frutas,

acessório para bater: PP

Recipiente, tampas, jarra do liquidificador,

copo do liquidificador: SAN

Porta-acessórios: PP

Disco fatiador ajustável: POM, ABS, aço

inoxidável

Acessórios

Lâmina em aço inoxidável: Para picar,

liquidificar, misturar, triturar, bater

Espremedor de frutas: Para espremer uma

grande quantidade de sucos de frutas

Jarra do liquidificador (1,5 L): Para liquidificar,

triturar e bater frutas

Batedor: Para misturar e bater todos os tipos

de massa

Acessório para picar em pedaços médios:

Para picar vegetais e frutas em pedaços

médios

Acessório para granular em pedaços médios:

Para picar vegetais, frutas e queijos em

pedaços finos

Acessório para picar em pedaços finos: Para

picar frutas e vegetais em pedaços pequenos

Disco fatiador ajustável: Para fatiar vegetais

e frutas

Disco emulsificador: Para bater, misturar e

emulsionar

Acessório para picar em pedaços grandes:

Para picar vegetais e frutas em pedaços

grandes
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