
Liquidificadora com
aquecimento

Avance Collection

 
1100 W

40 opções de preparação
automática

Jarro de vidro de 2 L

 

HR2099/90 Liquidifica e coze para sopas, batidos, molhos e

muito mais

Liquidificação a quente e a frio

Liquidifica e aquece sopas, batidos, molhos e muito mais

Sopas caseiras e batidos saudáveis com facilidade

40 receitas selecionadas por chefes para preparação automática

4 programas de preparação predefinidos automáticos (20~25 min.)

Modo de preparação manual para controlar os seus cozinhados

Potentes 1100 W

Jarro grande e resistente ao calor em vidro à prova de riscos

A melhor a liquidificar e misturar

Lâmina em estrela ProBlend 6 para liquidificar e picar eficazmente

3 velocidades – anel luminoso

Fácil de utilizar e limpar

Lâmina destacável para uma limpeza fácil

Laváveis na máquina de lavar loiça, exceto o componente principal e o conjunto de

lâminas

Qualidade garantida

2 anos de garantia



Liquidificadora com aquecimento HR2099/90

Destaques

40 receitas selecionadas por chefes

40 receitas caseiras para o inspirar a

experimentar novos pratos deliciosos.

Preparação automática (20~25 min.)

Incluímos quatro programas predefinidos que

lhe oferecem resultados perfeitos em 25

minutos.

Modo manual

Modo de cozedura manual com tempo e

temperatura reguláveis (60 °C, 80 °C ou 100 °C)

Potência de 1100 W

Potentes 1100 W

Jarro de vidro resistente ao calor

O jarro é resistente ao calor e é fabricado em

vidro à prova de riscos para utilização a quente

e a frio. Tem capacidade para 2 litros e uma

capacidade de liquidificação de 1,5 litros.

Lâmina em estrela ProBlend 6

Liquidificadora Philips com tecnologia

ProBlend 6 inovadora para liquidificar frutas,

picar legumes e triturar gelo da forma mais

eficiente.

3 velocidades + Função Pulse + Trituração de

gelo

Controlo de 3 velocidades com anel luminoso,

função Pulse e trituração de gelo.

Lâmina destacável

Limpe de forma fácil e eficaz retirando a

lâmina do jarro.

iF DESIGN AWARD

Produtos e projetos, conceitos e muito mais

galardoados com o prémio iF DESIGN AWARD,

selecionado 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 integrado, Suporte antideslize

Especificações técnicas

Capacidade do jarro: 2 l

Comprimento do cabo de alimentação: 1,25 m

Frequência: 50/60 Hz

Potência: 1100 W

RPM da liquidificadora (máx.): 37 000 rpm

Voltagem: 220-240 V

Capacidade efetiva: 1,5 l

Design

Cor: Preto

Acabamento

Material da lâmina: Aço inoxidável

Material do jarro: Vidro resistente ao calor

Material da estrutura principal: Plástico (PP)

Acessórios

Incluído: Folheto de receitas

Assistência

2 anos de garantia mundial

Peso e dimensões

Dimensões do produto (CxLxA): 190x220,5x

420,5 mm

Peso do produto: 4,4 kg

Sustentabilidade

Embalagem: > 90 % de materiais reciclados

Manual do utilizador: 100% de papel reciclado

* Em comparação com a liquidificadora número um da

Philips HR2094
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