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O máximo de suco e o mínimo de bagunça.

Design compacto Multifuncional

A centrífuga Viva aproveita o máximo do suco de frutas e verduras com o potente

motor de 500W, faz até 1.5 litro de suco de uma só vez e pode ser higienizada em

até 1 minuto graças à tecnologia QuickClean, oferecendo o mínimo de trabalho

após o uso. As peças removíveis podem ser levadas na máquina de lava louças.

Sucos frescos todos os dias

Design compacto

Receitas Prontas para servir

Faça até 1,5 litro de suco de uma só vez

Limpe em um minuto!

Tecnologia QuickClean

Coletor de polpa em um único recipiente

Montagem rápida e fácil de todas as partes

Fácil de usar

Fácil verificação da polpa com o coletor transparente

Sistema corta-pingos para evitar desperdício

Lava-louças
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Destaques

Design compacto

Com apenas a metade do tamanho, você pode

deixá-la na bancada de sua cozinha ou

guardá-la facilmente.

Alimentos prontos para servir

A Centrífuga permite servir sucos e vitaminas

diretamente do copo.

Processe até 1,5 L de suco de uma só vez

A centrífuga prepara até 1,5 litro de suco de

uma só vez sem precisar esvaziar o coletor de

polpa.

Tecnologia QuickClean

A tecnologia QuickClean proporciona uma

limpeza ágil em até um minuto da centrífuga

Philips.

Toda a polpa em um só lugar

Graças ao design arredondado e às superfícies

lisas (sem orifícios), fica mais fácil alcançar a

polpa fazendo com que o coletor torna-se mais

fácil de limpar.

Fácil montagem

Peças projetadas para permitir fácil montagem

e desmontagem facilitando muito o processo

de limpeza.

Bico corta-pingos

Quando ativado, o sistema corta-pingos evita

o gotejamento da juicer. O bocal do corta-

pingos é fácil de limpar, destacável e feito de

materiais próprios para lava-louças. Com um

simples movimento, você impede os pingos de

suco e mantém sua bancada limpa.

Coletor de polpa transparente

Tenha uma experiência verdadeiramente

interativa. A tampa e o coletor de polpa são

transparentes, de modo que você pode ver as

frutas e as verduras sendo preparadas. Além

de poder ver diretamente quando o recipiente

está cheio, o que indica que é hora de

esvaziá-lo.

Próprio para lava-louças

As peças da centrífuga Philips Walita são

próprias para serem higienizadas em uma

máquina de lava-louças.

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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Especificações

Especificações do design

Cor(es): Alumínio cinza

Coletor de polpa: Plástico ABS

Material da jarra: Plástico PP

Material do coletor de polpa e do pilão: ABS,

SAN

Especificações gerais

Pés antideslizantes

Grampos de segurança

Armazenamento do cabo integrado

Uma velocidade otimizada: Para todas as

frutas

Especificações técnicas

Potência: 500 W

Voltagem: 127 volt

Frequência: 50/60 Hz

Comprimento do cabo: 0,80 m

Capacidade da jarra: 500 E

Recipiente para bagaço: 1 E

Diâmetro do bocal de alimentação: 55 mm

* Comparado às juicers da linha Avance HR1869/70,

HR1869/71, HR1869/73
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