
Batedeiras de mão

Daily Collection

 
400 W

Varas em aço inoxidável

Pás para massas

 

HR1560/40

Prepare facilmente especialidades caseiras

Batedeira com motor potente de 400 Watts

A batedeira Philips ajuda-o a preparar deliciosos bolos, tartes e pães caseiros

para toda a família. O seu motor potente de 400 W, as 3 velocidades e o conjunto

de varas de bater e pás para amassar tornam a massa mais pesada num trabalho

leve.

Massas e sobremesas perfeitas em minutos

Várias velocidades e função turbo

Motor potente de 400 W

Bate e mistura na perfeição

Inclui pás para claras e para massas

Arrumação fácil

Gancho para guardar fio de alimentação



Batedeiras de mão HR1560/40

Destaques Especificações

Várias velocidades e função turbo

Várias velocidades e função turbo para

resultados perfeitos.

Pás para claras e para massas

Pás para claras e para massas em aço

inoxidável para a sua batedeira Philips para

que todas as suas receitas fiquem

batidas/mexidas e amassadas com perfeição.

Gancho para guardar fio de alimentação

Gancho para guardar o fio e manter a sua

cozinha arrumada.

 

Acessórios

Pás

Pás para massas

Especificações gerais

Função turbo

Gancho para guardar fio de alimentação

Especificações técnicas

Frequência: 50/60 Hz

Comprimento do cabo: 150 cm

Alimentação: 400 W

Velocidades: 3

Voltagem: 230-240 V

Especificações de design

Material do corpo: ABS

Material das pás para claras/ massas: Aço

inoxidável

Cor(es): Branco

 

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa

ou em várias das vertentes ecológicas da

Philips - eficiência energética, embalagem,

substâncias perigosas, peso, reciclagem e

eliminação e fiabilidade da vida útil.
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