
Batedeira

Viva Collection

 
400 W

Cinco velocidades + função
turbo

Batedores, misturadores de
massa

Recipiente giratório

 

RI7205/90

Prático para preparar desde pães até sopas

Batedeira potente com acessórios portáteis

Preparar deliciosos bolos, tortas e pães caseiros para toda a sua família nunca foi

tão fácil! A batedeira Philips Walita 400W fará todo o trabalho duro para você,

criando misturas perfeitas em apenas alguns minutos. Um verdadeiro e prático

ajudante na cozinha.

Batedeira para preparar uma grande variedade de receitas

Use o mixer para preparar sopas e vitaminas

Massa homogênea sem esforços!

5 velocidades e função turbo para seu ajuste preferido

Motor potente de 400W com o qual é possível preparar até mesmo massas de pães

Produto prático

Recipiente giratório para mistura uniforme

Fácil armazenamento dos batedores de claras e ganchos para massas na base



Batedeira RI7205/90

Destaques Especificações

Cinco velocidades e função turbo

Comece misturando em velocidade baixa para

evitar respingos e misture mais no ajuste de

velocidade de sua preferência com cinco

velocidades e turbo.

Recipiente giratório

Com o recipiente giratório, você pode preparar

a receita e fazer outras coisas ao mesmo

tempo.

Motor potente de 400W

Um motor potente com o qual é possível

preparar receitas complexas, como massas de

pães.

Use o mixer para preparar sopas

O mixer pode ser usado para preparar sopas

diretamente na panela ou vitaminas frescas

diretamente no copo.

Batedor de clara e ganchos para massas

Guarde os batedores e os ganchos para

massas na base.

 

Especificações do design

Cor(es): Preto

Especificações gerais

Velocidades: Cinco velocidades + função

turbo

Recipiente: 3,2 E

Para guardar o aparelho: Batedores,

Misturadores

Acessórios

Batedores

Misturadores de massa

Especificações técnicas

Voltagem: 220 volt

Lig/Desl: 400 W

Velocidades: 5

 

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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