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Acessório de garrafa "On the
Go"

 

HR2872/00 Rápido, fresco e divertido
Liquidificadora compacta com garrafa "On the Go" portátil

A nova mini liquidificadora da Philips ajuda-o a preparar receitas diferentes, como

cremes, batidos, sopas, molhos, cocktails… Agora, graças à sua prática garrafa

"On the Go", pode desfrutar de todas as suas bebidas favoritas preparadas pela

liquidificadora onde quer que esteja. Desfrute!

Faça o seu batido personalizado

Garrafa para liquidificar e levar para transporte fácil

Fácil de usar

Todas as peças laváveis na máquina de lavar a loiça

O compartimento do fio mantém a sua cozinha arrumada

Lâmina destacável da liquidificadora

Para preparar batidos e pratos perfeitos

Liquidificadora com potência de motor de 350 W

Copo misturador resistente a quebras



Mini-liquidificadora HR2872/00

Destaques Especificações

Todas as peças laváveis na máquina de lavar

a loiça

Todas as peças destacáveis podem ser lavadas

na máquina de lavar a loiça.

Potência do motor de 350 W

Potência de 350 W para liquidificar e misturar

facilmente.

Garrafa prática para levar consigo

Graças à sua garrafa para levar consigo, pode

desfrutar de todas as suas bebidas em

qualquer lugar.

Copo resistente a quebras

Evite quebras com este copo misturador em

plástico reforçado.

Compartimento do fio

Com o compartimento de armazenamento do

fio da liquidificadora, pode arrumar facilmente

o seu cabo e manter a sua cozinha organizada.

Limpeza fácil com peças destacáveis

Limpe de forma fácil e eficaz retirando a

lâmina do jarro da liquidificadora.

 

Especificações de design

Material do corpo: Plástico ABS

Material da lâmina: Aço inoxidável

Cor(es): Vermelho e branco

Material das lâminas: Aço inoxidável

Material da garrafa: SAN

Especificações gerais

Compartimento do fio

Lâmina destacável

Regulação da velocidade: 1

Especificações técnicas

Alimentação: 350 W

Frequência: 50/60 Hz

Voltagem: 220-240 V

Capacidade do jarro da liquidificadora: 0,6 L

Capacidade da garrafa: 0,6 L

Acessórios

Copo com tampa

 

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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