
Mixer

Daily Collection

 
300W, barra de plástico

ProMix

Miniprocessador

Uma velocidade

 
RI1602/90

Walita para uso diário
Moedor extra para picar cebolas e alho

Com Mixer Philips Walita sua cozinha acaba de ficar muito mais prática! Com a nova tecnologia Pro Mix que

tritura mais e espirra menos, você poderá fazer suas receitas favoritas mais rápido e com menos sujeira! Graças

ao novo formato triangular que cria um fluxo de circulação ideal para o alimento. É simples de limpar podendo

ser desmontado facilmente. E não para por ai! Além de 2 anos de garantia e 300W de potência, ele vem

acompanhado de um copo de 1L para preparar suas receitas com material em SAN que não pega cheiro!

Resultado perfeito em segundos

Tecnologia ProMix

Acessório moedor extra incluso

Fácil de usar

Haste removível em 2 botões

Único botão

Aderência compacta para ser utilizado por qualquer pessoa

Para fazer sopas, purês, vitaminas perfeitos e muito mais!

Potência de 300 W



Mixer RI1602/90

Destaques Especificações

Haste removível em 2 botões

Com sistema de liberação de 2 botões que

facilita a remoção da barra do mixer,

agilizando o processo de limpeza e seu

armazenamento. Para uma fácil utilização, vem

com apenas 1 botão para acionar o mixer.

Único botão

Único botão para fácil utilização.

Aderência compacta

O mixer Daily Collection tem uma aderência

compacta para ser utilizado por qualquer

pessoa.

Tecnologia de preparo ProMix

O bocal triangular em combinação com a

tecnologia ProMix oferece os melhores

resultados para o preparo de suas receitas.

Forte motor de 300 W

A combinação do design especial da base do

mixer com o forte motor de 300W garantem os

melhores resultados.

Acessório moedor extra

Com esse acessório você pode cortar cebolas

de maneira uniforme, uma grande variedade

de verduras e ingredientes duros e preparar

todos os tipos de papinha de bebê.

 

Acessórios

Miniprocessador

Especificações do design

Cor(es): Preto

Material da barra: Plástico

Coletor de polpa: PP e borracha

Material do copo: SAN

Lâmina para alimentos: Aço inoxidável

Especificações gerais

Haste removível: Com 2 botões

Ajuste de velocidade: 1

Especificações técnicas

Comprimento do cabo: 1,25 m

Frequência: 50/60 Hz

Potência: 300 W

Voltagem: 220 volt

 

Selo Verde da Philips

Produto Verde Philips, com EcoDesign

aprovado internacionalmente e com auditoria

KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem

reduzir custos, o consumo de energia e as

emissões de CO2. Como? Eles oferecem

melhorias ambientais significativas em uma

ou mais áreas Philips Verde — Eficiência

energética, Embalagens, Substâncias

perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e

Confiabilidade durante o período de vida útil.

Obtenha mais informações sobre produtos

verdes
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