
 

Philips
Combinação processador/
liquidificador

300 W, 1,5 L

HR1844
Bebidas e comidas caseiras num instante

Crie sucos, vitaminas e molhos nutritivos
Liquidificador e centrífuga de 300 W com dois ajustes de velocidade e pulsar, função de 
limpeza rápida, unidade de corte destacável, jarra de 1,5 L, filtro para frutas e os 
acessórios triturador e cortador.

Faz mais suco
• Faz mais suco graças à peneira metálica com microorifícios

Corta ingredientes com perfeição em segundos
• Cortador de vegetais

Para triturar com perfeição
• Triturador para moer ingredientes

Prepare sucos de frutas e vitaminas
• Processador e liquidificador em um só aparelho
• Duas velocidades e pulsar

Suco puro em seu liquidificador
• Filtro para suco puro
 



 Cortador de vegetais

Corta ingredientes com perfeição em segundos.

Triturador para moer ingredientes

Triture qualquer ingrediente seco como café, ervas, 
temperos e cereais.

Processador e liquidificador em um só 
aparelho

Você pode preparar sucos ou vitaminas com toda 
facilidade.

Controle de várias velocidades

Processamento e limpeza rápidos

Filtro para suco puro

Para preparar leite de soja ou sucos no liquidificador
HR1844/80

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

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

Especificações do design
• Suporte e grampos: PP
• Tampa: SAN
• Cores disponíveis: Branco brilhante com detalhes 

laranja
• Alimentador: PP

Acessórios
• Liquidificador: 1,5 l
• Filtro
• Triturador
• Cortador
• Jarra de suco: 700 ml
• Escova de limpeza
•

Destaques
Combinação processador/liquidificador
300 W, 1,5 L  
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