
Liquidificador

 

600 W

2L

com filtro e espátula

 

RI2034/01 Supera nos detalhes
Feito para deixar sua vida mais simples

O liquidificador Philips é o segredo para servir diariamente um cardápio variado.

Faça seus próprios sucos frescos, sopas caseiras e muito mais! Ou ainda, crie

sucos de frutas cremosos e nutritivos. Com 600W, vários ajustes de velocidade e

um filtro para frutas, as possibilidades são infinitas.

Fácil de limpar

Botão de limpeza rápida

Para resultados perfeitos

Jarra resistente

Filtro para suco puro

Várias velocidades para ingredientes mais duros ou delicados

Lâminas duradouras e serrilhadas

Tampa transparente

Espátula para mexer com segurança durante a mistura



Liquidificador RI2034/01

Destaques Especificações

Jarra resistente

Evite quebras com esta jarra plástica reforçada.

Filtro para suco puro

Suco livre de sementes com este prático filtro.

Várias velocidades

Misture com diferentes velocidades e graus

com variedade de ajustes.

Botão de limpeza rápida

Após o uso, encha o liquidificador com água e

detergente e pressione esse botão para uma

fácil limpeza.

Lâminas duradouras e serrilhadas

Triture e misture com perfeição com estas

lâminas duradouras e ultra-afiadas.

Tampa transparente

Veja o que está preparando graças à tampa

transparente.

Espátula prática

A espátula prática garante que você mexa com

segurança enquanto mistura os ingredientes.

 

Acessórios

Filtro

Especificações do design

Cor(es): Branco brilhante com detalhes em

alfazema

Material da jarra: Acrilonitrilo estireno (SAN)

Material do corpo do aparelho: PP

Material da lâmina: Aço inoxidável

Especificações gerais

Armazenamento do cabo integrado

Velocidades: 3 e pulsar

Especificações técnicas

Capacidade da jarra: 2 l

Capacidade efetiva da jarra: 1,5 l

Freqüência: 50/60 Hz

Alimentação: 600 W

Voltagem: 127 V
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