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Philips Walita
Combinação juicer/
liquidificador

300 W
1,5 litro

HR1841/80
Triturador para moer ingredientes

Processador e liquidificador em um só 
aparelho

Controle de várias velocidades



uto
 

Especificações gerais
• Armazenamento do cabo
• Pés com ventosas
• Grampo de segurança
• Duas velocidades

Especificações técnicas
• Freqüência: 50/60 Hz
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Voltagem: 220-240 V
• Alimentação: 300 W

Especificações do design
• Coletor de polpa e hastes: PP
• Tampa: SAN
• Cor(es) disponível(is): Branco brilhante com 

detalhes laranja
• Alimentador: PP

Acessórios
• Liquidificador: 1,5 l
• Moedor
• Jarra de suco: 700 ml
• Escova de limpeza
•

Combinação juicer/liquidificador
300 W 1,5 litro 
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