
Liquidificadora

Avance Collection

 

700 W

Jarro em vidro de 2 l

com espátula

ProBlend 6
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A melhor liquidificação, não deixa pedaços
Tecnologia ProBlend 6 para resultados até 50% mais finos*

A liquidificadora Philips com ProBlend 6 e motor de 700 W consegue processar

tudo, desde frutas/legumes a gelo. A sua função multi-velocidades liquidifica,

tritura e pica para uma liquidificação cremosa perfeita e para obter a consistência

que pretende.

Prepare batidos perfeitos e triture gelo instantaneamente

Design exclusivo não centrado do jarro para misturar ingredientes de forma eficiente

Potente motor de 700 W

Jarro de vidro 2 l, no máx., (1,5 l com alimentos) de alta qualidade

Lâmina em estrela ProBlend 6 para liquidificar e picar eficazmente

Escolha a velocidade pretendida

Controlo de velocidade variável

Função "Pulse" de um toque e botão para batidos

Fácil de usar

Espátula para misturar ingredientes facilmente

Fácil de utilizar e limpar

Limpeza fácil com lâmina destacável

Pode lavar todas as peças na máquina de lavar loiça, excepto o componente principal



Liquidificadora HR2095/92

Destaques

Jarro exclusivo

A lâmina com posicionamento não centrado no

jarro cria turbulência para misturar os

ingredientes da forma mais eficaz.

Motor de 700 W

Motor potente de 700 W para liquidificar,

misturar e triturar eficazmente.

Jarro em vidro de 2 l

O jarro de 2 l é fabricado em vidro de alta

qualidade resistente a riscos e permite

processar ingredientes quentes.

Controlo de velocidade variável

Regule a liquidificadora para a velocidade

pretendida com este botão de controlo

exclusivo.

Função "Pulse" e botão para batidos

Botão "Pulse" para controlar a operação como

desejar e botão para batidos para preparar os

batidos mais saborosos com um só toque.

Espátula

A espátula prática da liquidificadora Philips

proporciona uma forma segura para mexer os

ingredientes enquanto os liquidifica.

Lâmina destacável

Limpeza fácil com lâmina destacável

Laváveis na máquina de lavar a loiça

Pode lavar todas as peças na máquina de

lavar loiça, excepto o componente principal e o

conjunto de lâminas.

Lâmina em estrela ProBlend 6

Liquidificadora Philips com tecnologia

ProBlend 6 inovadora para liquidificar frutas,

picar legumes e triturar gelo da forma mais

eficiente.

IF DESIGN AWARD

Produtos e projectos, conceitos e muito mais

galardoados com o prémio IF DESIGN AWARD,

seleccionado pelos grandes nomes do

design.Todos os anos, a iF International Forum

Design GmbH organiza uma das competições

de design mais famosas e valorizadas em todo

o mundo: o iF DESIGN AWARD. Reconhecido

como um símbolo da excelência de design em

todo o mundo, o iF DESIGN AWARD recebe

todos os anos mais de 5000 participações de

70 países.

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

Especificações gerais

Número de regulações de velocidade: 4

Características do produto: Compartimento do

fio, Suporte antideslize

Especificações técnicas

Alimentação: 800 W

Voltagem: 220-240 V

Frequência: 50/60 Hz

Capacidade do jarro: 2 L

Capacidade do jarro: 2 L

Comprimento do cabo: 1 m

Capacidade efectiva: 1,5 L

Design

Cor: Preto

Acabamento

Material da lâmina: Aço inoxidável

Material do jarro: Vidro

Material da estrutura principal: Alumínio

* Em comparação com a liquidificadora número um da

Philips HR2094
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