
Processador de
alimentos

RI7625/70

Economize espaço e esforço
Design ultracompacto com liquidificador

Economize espaço, esforço e tempo com o processador de alimentos vertical da Philips. Ele é extremamente

potente e multifuncional, para que você possa preparar alimentos em segundos! Inclui um liquidificador.

Precisão incrível

Inclui um liquidificador

Motor de 500 W para processar grandes quantidades e bater massas pesadas

Executa com facilidade mais de 25 funções

Duas velocidades e pulsar

Fácil armazenamento

Todos os acessórios podem ser colocados dentro do recipiente para um armazenamento compacto

O design vertical ocupa até 35% a menos de espaço na cozinha



Processador de alimentos RI7625/70

Destaques Especificações

MicroStore

O MicroStore permite que você coloque todos

os acessórios dentro do recipiente - fácil de

guardar.

Design vertical

O design vertical especial ocupa um espaço

35% menor do que processadores de alimentos

horizontais. Com isso, você ganha

um espaço valioso em sua bancada — agora,

até cozinhas pequenas podem ter um

processador de alimentos.

Motor de 500 W + 2 velocidades + pulsar

Com motor de 500 W, dois ajustes de

velocidade e função pulsar, você pode

selecionar a velocidade certa para obter os

resultados ideais

Mais de 25 funções

Este processador de alimentos vem com sete

acessórios que permitem executar mais de 25

funções. Eles são próprios para lava-louças e

consistem em: batedor para massas leves e

pesadas; uma faca de corte em aço inoxidável

para carnes, legumes e verduras; discos de

metal de encaixe para picar e granular em

pedaços médios; liquidificador resistente de

1,5 L para misturar, triturar e mexer

ingredientes variados; um disco emulsificador

para preparar alimentos como cremes, clara

em neve e maionese.

Especificações técnicas

Lig/Desl: 500 W, China: 460 W

Frequência: 50-60, China: 50 Hz

Comprimento do cabo: 120 cm

Motor: Sem interferência de rádio/tv universal

Cor(es): Branco brilhante e azul-celeste

Capacidade de farinha do recipiente: 500 g

Capacidade de massa do recipiente: 830 g

Capacidade de ingredientes líquidos do

liquidificador: 1 E

Capacidade do recipiente (sem líquido): 2 E

Capacidade de ingredientes líquidos do

recipiente: 1,2 E

Segurança: Sistema de trava de segurança

para detecção da tampa e do recipiente, O

freio mecânico no porta-ferramentas para o

funcionamento em 1,5 s

Velocidades: 2+ pulsar

Voltagem: 220-240 V

Especificações do design

Estrutura: ABS

Botão e porta-ferramentas: ABS e POM

Recipiente, tampa, pilão: SAN e ABS

Disco emulsificador: ABS

Faca de metal e acessórios: aço inoxidável

Suporte da faca: PP e PET

Jarra, tampa e copo: SAN, PP

Suporte da faca da jarra: náilon 60

Faca do liquidificador: aço inoxidável

Acessórios

Número de encaixes/discos: 3

Acessório para picar em pedaços médios:

Para picar legumes, verduras, frutas e queijos

em pedaços médios

Encaixe para fatiar em pedaços médios: Para

fatiar legumes, verduras e frutas em pedaços

médios

Acessório para granular em pedaços médios:

Para granular batatas e queijos

Batedor: Para bater massas leves e pesadas

Faca em aço inoxidável: Picar, Bater, Preparar

cremes, clara em neve, maionese, Esfarelar,

Cortar, Misturar ingredientes sem formar

bolhas de ar, Amassar, Moer, Misturar, Sovar

Disco emulsificador: Para bater, misturar e

emulsificar

Liquidificador: Misturar, Homogeneizar,

Mexer,

Fazer sucos, Fazer espuma, Triturar, Fazer

purê, Fazer purê de ingredientes pesados,

Liquidificar, Moer, Fazer vitaminas

País de origem

China
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