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alimentos
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Compacto 3 em 1

Recipiente de 2,1 L

Acessórios para mais de 28
funções

 
RI7761/00

Vários tipos de receita, nenhum esforço
Prepare bolos caseiros, gratinados, saladas e muito mais!

Processador de alimentos compacto 3 em 1 Philips: com recipiente de 2 L, batedeira e moedor. O produto

também possui cinco discos em aço inoxidável para que você possa preparar suas receitas favoritas.

Precisão incrível

Motor de 750 W para um processamento potente

Ajuste de 2 velocidades e função pulsar para controle máximo

Até cinco porções de uma só vez

Acessórios para executar facilmente mais de 28 funções

Sem esforço

Combinações de acessórios e velocidades baseadas em cores

Encaixes perfeitos e ferramentas para uma fácil montagem

Durabilidade confiável

Disco inserido para fatiar, picar e granular

Jarra resistente para uso intenso

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

Acessórios próprios para lava-louças
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Destaques

Processamento potente

O Processador de alimentos da Philips Walita

conta com um motor potente com duas

velocidades e função pulsar, fornecendo

potência e controle para preparar suas receitas

preferidas.

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.

Acessórios para executar mais de 28 funções

Os acessórios – próprios para lava-louças –

compõem um batedor para bater e misturar

massas e pães. Uma lâmina de corte de aço

inoxidável para processar carnes e vegetais.

Diversos discos inseridos para triturar e ralar.

Um liquidificador resistente de 1 litro para

mexer e misturar diversos ingredientes. Um

disco emulsificador para preparar cremes

batido e maionese. Um moedor para moer

alimentos como grãos de café.

Até cinco porções de uma só vez

O grande recipiente de 2 litros permite que

você misture até 5 porções de sopa de uma só

vez.

Acessórios de velocidade coloridos

Faça a correspondência da cor da velocidade

com a cor do acessório para obter excelentes

resultados.

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.

Discos com encaixe em aço

Basta escolher o disco correto (para fatiar, ralar

ou granular) e encaixá-lo para preparar seu

prato preferido.

Base firme

Base estável mesmo até mesmo quando

usada a função de sovar massas

Jarra resistente

Jarra resistente para uso intenso

Acessórios próprios para lava-louças

Acessórios próprios para lava-louças

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

Acessórios incluídos

Copo

Miniprocessador

Unidade de lâminas

Batedor

Disco emulsificador

Disco fatiador (para pedaços grossos)

Disco inserido: fatiador (fino)

Disco triturador (para pedaços grossos)

Disco inserido: triturador (fino)

Disco inserido: glanular

Manual do usuário com receitas

Especificações do design

Cor(es): Bege/lavanda

Especificações técnicas

Voltagem: 110-127 volt

Frequência: 50-60 Hz

Velocidades: 2+ pulsar

Capacidade do copo: 1,75 L

Capacidade de farinha do recipiente: 500 g

Capacidade do recipiente (sem líquido): 1,2 L

Capacidade do recipiente (com líquido): 2,2 L

Capacidade do miniprocessador: 250 ml

Comprimento do cabo de energia: 1 m

Segurança: Detecção de tampa e recipiente e

freio mecânico de 1,5 s
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