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Concebida para liquidificar, fabricada para durar
Com lâminas em estrela de 5 folhas revestidas a titânio ultra afiadas

"As liquidificadoras não devem ser complicadas - basicamente é uma questão de velocidade. É isso que

combina os sabores e confere uma textura cremosa. Utilizo a minha para tudo, desde polmes e molhos, a

sopas e batidos" Jamie O.

As liquidificadoras não devem ser complicadas

Motor potente de 600 W

Duas velocidades e regulação "pulse"

Jarro de vidro de 2 l de alta qualidade (capacidade efectiva para 1,5 l de líquidos)

Botão rotativo de controlo fácil

É um óptimo atalho culinário

Ajuda a preparar tudo, desde batidos a polmes

Inspire-se para criar refeições mais frescas

Receitas exclusivas do Jamie Oliver para inspiração

Visite www.philips.com/jamieoliver para mais sugestões

Uma gama de kit concebida de forma inteligente

Lâminas serrilhadas em estrela de 5 folhas revestidas a titânio de longa duração

Tecnologia ProBlend 5 com potência de liquidificação optimizada

O compartimento do cabo de alimentação mantém a sua cozinha arrumada

Acessórios laváveis na máquina de lavar a loiça
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Destaques

Tecnologia ProBlend 5

Tecnologia ProBlend 5 inovadora com potência

de liquidificação optimizada assegura

resultados cremosos e finos.

Duas velocidades e regulação "pulse"

Este electrodoméstico Jamie Oliver da Philips

é fornecido com um botão rotativo muito fácil

de utilizar - seleccione 1 para velocidades

baixas e 2 para velocidades máximas. A

regulação "pulse" é perfeita para triturar gelo

ou para se assegurar que os ingredientes estão

misturados antes de os liquidificar.

Lâminas serrilhadas em estrela de 5 folhas

A nova liquidificadora Jamie Oliver da Philips

dispõe de lâminas ultra rígidas revestidas a

titânio, que assegura que as lâminas

serrilhadas permanecem afiadas durante mais

tempo. Graças à lâmina em estrela de 5 folhas,

a preparação de massas, molhos e batidos é

incrivelmente rápida, para que pais ocupados

possam sentir-se satisfeitos por estarem a

servir refeições saudáveis e deliciosas todas as

noites da semana.

Receitas exclusivas do Jamie Oliver

Cada produto da linha de utensílios do Jamie

da gama Jamie Oliver da Philips é fornecido

com receitas exclusivas do Jamie para ajudar a

preparar numerosos pratos frescos e simples

que farão as delícias de toda a família.

Jarro de vidro de 2 l de alta qualidade

Esta liquidificadora está um degrau acima das

restantes. O jarro é de vidro grosso, em vez de

plástico, por isso, é resistente e não absorve

cheiros nem cores.

Acessórios laváveis na máquina de lavar a

loiça

Sabemos que quer passar o seu tempo a

preparar, cozinhar e saborear alimentos, em

vez de estar a lavar utensílios! Por isso, os

acessórios da gama Jamie Oliver da Philips

podem ser lavados na máquina de lavar loiça.

Utensílios do Jamie

"Para mim, o mais importante é encorajar mais

pessoas a desfrutarem do prazer de cozinhar e

a se sentirem tão confortáveis e confiantes

quanto possível enquanto utilizam este kit. No

fundo, dispus-me a conceber uma gama que

eu gostaria de ter pessoalmente e utilizar na

minha própria cozinha. Cada peça do kit dos

utensílios do Jamie da gama Jamie Oliver da

Philips tem um toque encantador de azul

violáceo - a cor que escolhi para combinar

com as formas retro simples que utilizámos.

Estes artigos devem ser exibidos na cozinha,

não devem estar escondidos nos armários.

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 de design

Material do corpo: PP

Material da lâmina: Aço inoxidável

Material do jarro da liquidificadora: Vidro

Cor(es): Branco estrela e azul horizonte

Especificações gerais

Compartimento do fio

Regulação da velocidade: Variáveis

Especificações técnicas

Capacidade do jarro: 2 l

Capacidade real do jarro: 1,5 l

Frequência: 50/60 Hz

Alimentação: 600 W

Voltagem: 220 - 240 V

Dimensões e peso

Dimensões da embalagem (C×L×A):

38x25x30 cm

Dimensões do produto (C×L×A):

196,6x187,9x426,5 mm
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