
Mixer

Viva Collection

 
400W, barra de plástico

Lâmina de dupla ação

Copo de 1 l, moedor, batedor

2 velocidades + turbo

 
RI1366/05

Saboreie pratos caseiros em segundos
Motor potente de 400W e lâmina de dupla ação

O Mixer Viva Black 3 em 1 possui 400W de potência e botão turbo, que tornam ainda mais fácil preparar

variados tipos de receitas em pouco tempo. O Mixer acompanha acessórios que ajudam no preparo de todas

as receitas, como Batedor de Claras e Mini Processador e um Copo de 1L.

Resultado perfeito em segundos

Lâmina de dupla ação

Para os ingredientes mais duros

Pica cebola, ervas, queijos duros e muito mais

Moedor

Fácil processamento e armazenamento

Copo de 1L

Alças e botões macios

Sem respingos

Proteção antirrespingos

Bate cremes, mousses, claras em neve e muito mais.

Acessório batedor de claras
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Destaques

Copo de 1L com tampa

Possui copo com capacidade de até 1 litro para

preparo de receitas maiores.

Proteção antirrespingos

Diga adeus aos respingos e àquela bagunça

durante o processamento. Esse mixer impede

os pingos e mantém sua bancada limpa.

Moedor

Muito mais praticidade para sua cozinha, com

esse Mixer é possível picar cebola, queijo e

muito mais.

Lâmina de dupla ação

O mixer Philips Walita vem com uma lâmina

de dupla ação que corta na horizontal e na

vertical.

Alças e botões macios

As alças e os botões macios agregam conforto

no uso do produto.

Botão turbo

O botão turbo desse mixer posibilita processar

os ingredientes mais rígidos.

Batedor de claras

Para o preparo de creme batido, maionese,

massa de panqueca e mais, o acessório de

batedeira simples torna o seu mixer

multifuncional e versátil.
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Especificações

Acessórios

Copo: 1 E

Miniprocessador: Moedor compacto

Batedeira

Especificações do design

Cor(es): Preto e cinza

Material da barra: Metal

Material do copo: SAN

Lâmina para alimentos: Aço inoxidável

Coletor de polpa: PP e borracha

Especificações gerais

Ajuste de velocidade: 2 (inclusive turbo)

Haste removível: Com 2 botões

Especificações técnicas

Comprimento do cabo: 1,3 m

Frequência: 50/60 Hz

Potência: 400 W

Voltagem: 127 volt
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