
Processador de
alimentos

RI7633

Versatilidade compacta
Sistema MicroStore e seis acessórios

O processador de alimentos Philips economiza tempo e espaço: é a resposta multifuncional a todas as suas

necessidades na cozinha. Com um único aparelho, você pode fazer mais de 25 tarefas diferentes em muito

menos tempo. Bata, liquidifique e pique.

Multifuncional

Seis acessórios para executar facilmente mais de 25 funções

Todos os acessórios à mão

Todos os acessórios podem ser colocados dentro da tigela para um armazenamento compacto
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Destaques Especificações

Mais de 25 funções

Os acessórios são próprios para lava-louças e

consistem em: batedor para misturar massas

leves e pesadas; uma faca de corte em aço

inoxidável para carnes, legumes e verduras;

dois discos de metal para ralar e picar em

pedaços finos e médios; liquidificador

resistente de 1,5 L para misturar, triturar e

mexer ingredientes variados; um disco

emulsificador para preparar alimentos como

clara em neve e maionese.

MicroStore

O MicroStore permite que você coloque todos

os acessórios dentro da tigela para um

armazenamento fácil e compacto.

Especificações técnicas

Velocidades: 2+ pulsar

Motor

Segurança: Interrupção automática reajustável

para proteger o motor

Alimentação: 600 W

Quantidade de massa para bolo: 400 g

Capacidade da tigela: 1,8 l

Freqüência: 50-60 Hz

Comprimento do cabo: 150, isolante duplo

com plugue moldado m

Cor(es): Branco com detalhes marrons e azuis

Voltagem: 120-127 V

Especificações do design

Suporte, misturador de massa, tampa do

suporte: PP

Tigela, tampa, pilão, jarra, copo do

triturador:

SAN

Tampa da centrífuga: SAN

Porta-acessórios, disco emulsificador,

botões: ABS

Espátula, porta-acessórios, eixo e capa do

acessório: PP

Alça da centrífuga, peneira da centrífuga: PP

Faca de metal e acessórios: aço inoxidável e

ABS

Lâmina do triturador: PP, aço inoxidável

Porta-filtro: aço inoxidável e ABS

Copo do liquidificador: PE

Acessórios

Lâmina em aço inoxidável: Para picar,

liquidificar, misturar, triturar, bater

Faca em aço inoxidável: Para fatiar legumes,

verduras e frutas em pedaços médios

Batedor: Para misturar e bater todos os tipos

de massa

Acessório para picar em pedaços finos: Para

picar frutas, legumes e verduras em pedaços

pequenos

Disco para picar à moda chinesa: Para picar

legumes e verduras para refogados e recheios

Espátula: Para esvaziar a tigela

Disco emulsificador: Para bater, misturar e

emulsionar
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