
 

Liquidificador Jamie
Oliver

 
600W

Copo de vidro de 2L e alta
qualidade

 

RI2172/01 Resistente para misturar alimentos
Com lâminas de 5 pontas revestidas com titânio ultrafino

"Liquidificadores não precisam ser complicados. É basicamente velocidade: ela

que combina os sabores e garante uma consistência cremosa. Eu uso o meu para

preparar de tudo: massas, molhos, sopas e vitaminas", Jamie O.

Liquidificadores não precisam ser complicados

Motor potente de 600W

Duas velocidades e função Pulsar

Copo de vidro de 2L e alta qualidade (capacidade líquida de até 1,5L)

Disco giratório fácil de segurar

Um grande companheiro para a sua cozinha

Ajuda a preparar de vitaminas a massas

Inspire-se para criar mais refeições saudáveis

Receitas exclusivas de Jamie Oliver para inspirar

Acesse www.philips.com/jamieoliver para obter mais dicas

Linha de produtos com design inteligente

Lâminas serrilhadas de cinco pontas com revestimento resistente em titânio

Tecnologia ProBlend 5 para uma excelente performance de produto

O armazenamento do fio mantém a bancada da cozinha limpa e organizada

Acessórios próprios para lava-louças
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Destaques

Tecnologia ProBlend 5

Inovadora tecnologia ProBlend 5 com

excelente performance de produto para deixar

os ingredientes finos e cremosos.

Duas velocidades e função Pulsar

Esse aparelho Philips Jamie Oliver vem com 2

botões muito simples: de velocidade mínima e

velocidade máxima. A função Pulsar é perfeita

para triturar gelo ou misturar os ingredientes

antes de começar a receita.

Lâminas serrilhadas de cinco pontas

O novo liquidificador Philips Jamie Oliver

possui lâminas com revestimento em titânio

ultrarresistente, o que garante que as lâminas

serrilhadas permaneçam afiadas por muito

mais tempo. Graças à lâmina de cinco pontas,

ficou muito rápido e simples preparar massas,

molhos e vitaminas, facilitando a vida das

famílias, que poderão preparar refeições

saudáveis e deliciosas todas os dias da

semana.

Receitas exclusivas de Jamie Oliver

Todos os produtos da linha Philips Jamie

Oliver vêm com receitas exclusivas de Jamie

para ajudar a preparar uma grande variedade

de alimentos fáceis e deliciosos, que sua

família vai adorar!

Copo de vidro de 2L e alta qualidade

Esse liquidificador se destaca entre os demais.

Feita de vidro resistente ao invés de plástico, a

jarra é duradoura e não absorve manchas nem

odores.

Acessórios próprios para lava-louças

Nós sabemos que você prefere passar tempo

preparando, cozinhando e saboreando os

alimentos em vez de lavar a louça! Pensando

nisso, os acessórios da linha Philips Jamie

Oliver são próprios para lava-louças.

Utensílios Jamie

"Na minha opinião, isso se trata de incentivar

mais pessoas a cozinhar e sentir o máximo de

conforto e confiança ao usar essa linha. Além

disso, comecei a desenvolver uma linha que

eu, particularmente, gostaria de ter em minha

própria cozinha. Cada peça Philips Jamie

Oliver tem detalhes em azul centáurea, a cor

que escolhi para combinar com os designs

retrô que usamos. Nossos produtos são criados

para ser exibidos, não para ficar escondidos no

armário".

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

Material do corpo do aparelho: PP

Material da lâmina: Aço inoxidável

Material do copo: Vidro

Cor(es): Branco estrela e azul horizonte

Especificações gerais

Armazenamento do cabo

Ajuste de velocidade: Variável

Especificações técnicas

Voltagem: 127 V

Freqüência: 60 Hz

Capacidade de alto desempenho do copo:

1,5 l

Capacidade do copo: 2 l

Alimentação: 600 W
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