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Mistura tudo sem deixar nenhum pedaço!
Tecnologia ProBlend 6 para resultados até 50% mais finos*

Com a função ProBlend 6 e motor de 800W, o liquidificador Philips pode

processar qualquer ingrediente: desde frutas, verduras e legumes até gelo. Graças

à função com diversos ajustes de velocidade, você pode misturar, triturar e cortar

os ingredientes com perfeição para obter a consistência desejada.

Escolha a velocidade exata de que você precisa

Controle de velocidade variável com iluminação

Botões para pulsar e preparar vitaminas com um único toque

Função programada para triturar gelo

Prepare deliciosas vitaminas e triture gelo em instantes

Motor potente de 800W

Jarra com design exclusivo distante do eixo para misturar alimentos com maior

praticidade

Copo de vidro com capacidade para até 2L (1,5L com alimentos)

Lâmina em forma de estrela ProBlend 6 para misturar e cortar com eficácia

Fácil de usar

Espátula para misturar facilmente os alimentos

Fácil de usar e limpar

Seguro para lava-louças, exceto a unidade principal e o conjunto de lâminas

Lâmina removível fácil de limpar
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Destaques

Controle de velocidade variável com

iluminação

Escolha a sua velocidade ideal com o

exclusivo botão de controle de velocidades.

Unidade de lâminas removível

Lâmina removível fácil de limpar

Botões para pulsar e preparar vitaminas

Com o botão Pulsar, você pode controlar o

processamento quando quiser. Pressione uma

vez o botão Smoothie para preparar as mais

saborosas vitaminas.

Motor de 800W

Este liquidificador Philips possui um motor de

800 W potente para misturar e triturar de forma

eficiente.

Função programada para triturar gelo

O motor opera uma sequência programada

para triturar gelo com facilidade apertando um

único botão

Copo exclusivo

Distante do eixo do copo, a lâmina gera

turbulência e mistura os ingredientes da forma

mais prática possível.

Copo de vidro de 2 L

O copo de 2L é feito de vidro de alta

qualidade, que é resistente a arranhões e

permite processar ingredientes quentes.

Espátula

A espátula prática do liquidificador Philips

ajuda a não derramar os ingredientes

enquanto você mistura.

Próprio para lava-louças

Todas as peças são próprias para lava-louças,

exceto a unidade principal e o conjunto de

lâminas.

Lâmina de cinco pontas ProBlend 6

Inovadora tecnologia ProBlend 6 da Philips

para processar frutas, cortar verduras e

legumes e triturar gelo da forma mais prática

possível.

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

Coletor de polpa: PP

Material do copo: Vidro

Cor(es): Aço inoxidável

Lâmina para alimentos: Aço inoxidável

Especificações gerais

Velocidades: Velocidade variável + pulsar +

vitamina + triturar gelo

Pés antideslizantes

Armazenamento do cabo integrado

Especificações técnicas

Lig/Desl: 800 W

Frequência: 50/60 Hz

Comprimento do cabo: 1,0 m

Capacidade de alto desempenho do copo:

1,5 E

Capacidade máxima do copo: 2 L

Voltagem: 127 volt

* Comparado com o liquidificador nº 1 da Philips Walita,

RI2094
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