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Prepare 6 massas de pizzas em 5 min
Sistema giratório 2D para excelente desempenho ao misturar

Esta primeira Philips Walita Planetária é uma evolução visível do nosso

patrimônio em desenvolvimento de batedeiras. É um produto bonito e

profissional que se adapta a cozinhas modernas. Seu potente motor facilita a

operação de serviços pesados e rápidos.

Produto de alto e eficiente desempenho

Sistema giratório 2D para uma receita homogênea

Você pode preparar massa para 6 pizzas de uma só vez

Alta rotação com motor de 300W para resultados mais aerados

Projetada para longa duração com dois anos de garantia

Sua própria ferramenta profissional da cozinha

Produto profissionalmente projetado para aqueles que adoram cozinhar

Baixas velocidades iniciais que evitam derramamentos

Fácil de manusear

Três tipos de batedores para preparar qualquer receita

Recipiente com capacidade para 4 litros



Batedeira Profissional RI7915/00

Destaques

Sistema giratório 2D

O sistema giratório 2D significa que os

batedores e o ponto de conexão da batedeira

giram de forma independente. Isso garante

que os ingredientes sejam bem misturados,

formando uma massa uniforme sem precisar

usar a espátula. Enquanto isso, você pode

fazer outras tarefas!

Massa para 6 pizzas de uma só vez

A batedeira profissional é construída de tal

forma que é possível preparar todos os tipos de

receitas nela, até as com massas mais

pesadas. Como prova disso, você pode

preparar pizzas para a família toda! Ela fará

todas as tarefas que você espera de uma

batedeira profissional.

Resultado areado com rotação 300W

Com a batedeira profissional, você pode

preparar claras de ovos e cremes de chantili

mais aerados para sobremesas e suflês mais

deliciosos, como se tivessem sido feitos por

um chefe de cozinha.

Construída vigorosamente + dois anos de

garantia

Esta batedeira é resistente e foi feita para durar

em sua cozinha, ajudando você por muito

tempo em suas tarefas diárias. Além disso,

conta com dois anos de garantia.

Produto desenvolvido por profissionais

Este produto profissional é ideal para aqueles

que adoram a cozinha. Com esta batedeira,

você vai preparar diversos pratos e aprender

um novo jeito de cozinhar.

Baixas velocidades iguais a movimentos

manuais

As baixas velocidades iniciais evitam os

derramamentos quando você liga o produto.

Também vem com uma tampa superior para

auxiliar nas tarefas de alto volume e evitar que

sua bancada fique uma bagunça. O melhor de

tudo é que você pode misturar a massa em

uma velocidade baixa como faria

manualmente. Desta forma, é possível obter o

resultado que quiser.

Três batedores para preparar qualquer receita

Com os três batedores, você pode preparar

qualquer receita em sua batedeira profissional.

Recipiente com capacidade para 4 litros

Vem com um belo e amplo recipiente de 4L

com capacidade para grandes e pequenas

quantidades, oferecendo os melhores

resultados.

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

Recipiente 4L

Batedor gancho de metal

Batedor

Batedor plano

Batedores: 3

Especificações do design

Cor(es): Branco

Material da estrutura: ABS

Material do recipiente: Plástico

Material das ferramentas do recipiente: Aço

inoxidável

Especificações técnicas

Alimentação: 300 W

Voltagem: 220 V

Especificações gerais

Velocidades: 7
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