
Processador de
alimentos

RI7771/00

Processe alimentos deliciosos, sem esforço
Processador de alimentos com indicadores e acessórios coloridos

O Processador de alimentos Philips é a solução multifuncional para todos os seus problemas na cozinha. Os

acessórios e ajustes de velocidade coloridos ajudam você a fazer a correspondência da cor da velocidade com

a cor do acessório para obter excelentes resultados.

Precisão incrível

Motor de 700W para processar grandes quantidades e bater massas pesadas

2 ajustes de velocidade para combinação ideal entre velocidade e acessório

Botão Pulsar para um controle máximo dos resultados

Sem esforço

Combinações de acessórios e velocidades baseadas em cores

Cinco acessórios para executar facilmente mais de 25 funções

O bocal de alimentos extralargo absorve frutas, legumes e verduras inteiros

Até sete porções de uma só vez com a tigela extragrande

Encaixes perfeitos e ferramentas para uma fácil montagem

Durabilidade confiável

Acessórios próprios para lava-louças

Jarra resistente para uso intenso

A base firme permanece estável mesmo ao processar massas pesadas



Processador de alimentos RI7771/00

Destaques Especificações

Acessórios de velocidade coloridos

Faça a correspondência da cor da velocidade

com a cor do acessório para obter excelentes

resultados.

Mais de 25 funções

Os acessórios são próprios para lava-louças e

consistem em: batedor para misturar massas

leves e pesadas; uma faca de corte em aço

inoxidável para carnes, legumes e verduras;

dois discos de metal para ralar e picar em

pedaços finos e médios; liquidificador

resistente de 1,5L para misturar, triturar e mexer

ingredientes variados; um disco emulsificador

para preparar alimentos como clara em neve e

maionese.

Motor de 700W + 3 velocidades + pulsar

Com motor de 700W, três ajustes de

velocidade e função pulsar, você pode

selecionar a velocidade certa

Tigela extragrande de 3,4L

Com a tigela extragrande, você pode processar

grandes quantidades de uma só vez:

capacidade para 2L de sopa, 1,7kg de massa e

sete ovos.

Bocal de alimentos extralargo

O bocal de alimentos extralargo absorve frutas,

legumes e verduras por inteiro para que você

não precise cortá-los nem picá-los.

Especificações técnicas

Voltagem: 220-240 volt

Frequência: 50-60 Hz

Velocidades: 2+ pulsar

Comprimento do cabo: 120 cm

Capacidade do recipiente (sem líquido): 3,4 E

Segurança: Detecção de tampa e recipiente e

freio mecânico de 1,5 s

Capacidade do copo: 1,5 E

Capacidade de massa da tigela: 1.700 g

Capacidade de farinha do recipiente: 1.000 g

Capacidade do recipiente (com líquido): 2 E

Acessórios

Número de encaixes/discos: 1

Batedor: Para bater massas pesadas e bater

ingredientes

Disco emulsificador: Para bater, misturar e

emulsionar

Faca em aço inoxidável: Picar, Bater, Preparar

cremes, clara em neve, maionese, Esfarelar,

Cortar, Misturar ingredientes sem formar

bolhas de ar, Amassar, Moer

Liquidificador resistente: Liquidificar, Fazer

sucos, Fazer espuma, Triturar, Fazer purê,

Homogeneizar, Liquidificar, Moer, Fazer

vitaminas, Mexer

Especificações do design

Estrutura: ABS

Disco emulsificador: PP

Botão de velocidade: ABS

Botões de função: Pulso

Pilão, pilão interno: ABS, SAN

Discos, lâmina de corte: Aço inoxidável

Cor(es): Branco com detalhes em cinza-

escuro, cores elegantes para fazer

combinações

Tigela com tampa e liquidificador: SAN

Especificações gerais

Pés antideslizantes

Armazenamento do cabo integrado

País de origem

China
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