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750 W, pé metálico

ProMix (titânio)

Copo de 1 l, picadora

20 velocidades + turbo

 
HR1660/90

Os melhores resultados, o mínimo de esforço
Liquidificadora ProMix para resultados mais macios

As refeições deliciosas em casa nunca foram tão simples como com esta varinha

potente e versátil da Philips. Desfrute de resultados macios e cremosos durante

mais tempo, graças à sua tecnologia de liquidificação revolucionária ProMix e às

lâminas revestidas a titânio!

Um resultado suave em poucos segundos

Fluxo de alimentos e desempenho de liquidificação ideais

Lâmina revestida a titânio

Potência adequada

Motor de 750 W melhor da sua classe

20 regulações de velocidade

Botão turbo extra potente

Sem salpicos enquanto trabalha

Protecção da lâmina anti-salpicos

Desfrute de uma grande variedade de receitas

Copo de 1 l com tampa

Vasta gama de acessórios disponíveis em separado
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Destaques

Tecnologia de liquidificação ProMix

Desenvolvida em conjunto com a prestigiada

Universidade de Estugarda, a ProMix da

Philips é uma tecnologia avançada exclusiva

que utiliza um formato triangular específico

para criar um fluxo ideal de alimentos e

proporcionar um desempenho máximo para

uma liquidificação mais rápida e mais

consistente.

Lâmina revestida a titânio

A nova lâmina revestida a titânio de cor

dourada possui uma resistência mais de seis

vezes superior à resistência das suas

antecessoras e três vezes superior à resistência

da espada de um Samurai. Isto assegura que a

sua lâmina se mantém afiada durante mais

tempo.

Motor de 750 W

O melhor motor da sua classe para preparação

ideal de alimentos.

Protecção da lâmina anti-salpicos

Sem salpicos ou sujidade enquanto liquidifica.

Copo de 1 l com tampa

Copo de 1 l com tampa para conservar sopas,

purés ou batidos.

20 regulações de velocidade

20 regulações de velocidade

Acessórios disponíveis em separado

A varinha é compatível com uma vasta gama

de acessórios brilhantes para poupar tempo e

esforço a famílias ocupadas. Proporciona uma

flexibilidade avançada para cozinhas

pequenas na preparação de pratos caseiros.

Graças ao sistema de libertação simples de um

só botão, pode alternar de forma fácil e

intuitiva entre os numerosos acessórios

práticos. A gama de acessórios inclui uma

picadora XL, uma picadora compacta, um

batedor, um esmagador de batatas e um

acessório robot de cozinha.

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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Especificações

Acessórios

Copo com tampa: 1 L

Especificações de design

Cor(es): Preto tinta

Material do pé: Metal

Material do corpo: Aço inoxidável e PP

Material do copo: SAN

Material da lâmina: Titânio

Especificações gerais

Veio separável: Com 1 botão

Regulação da velocidade: 20

Função turbo

Especificações técnicas

Comprimento do cabo: 1,3 m

Frequência: 50/60 Hz

Alimentação: 750 W

Voltagem: 220-240 V

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão

sujeitas a alterações sem aviso

prévio. As marcas comerciais são

propriedade de Koninklijke Philips

N.V. ou dos respectivos detentores.

Data de publicação

2019‑03‑28

Versão: 9.2.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

