
 

Processador de
alimentos

Avance Collection

 
1.000 W

Compacto 3 em 1

Recipiente de 3,4 L

Botões automáticos de um
único toque

 

RI7776/90

Vários tipos de receita, nenhum esforço
Prepare bolos, pães caseiros, bebidas e muito mais

Este processador de alimentos Philips Avance é a solução versátil para as suas

necessidades na cozinha. Graças ao acessório para amassar de metal, ao motor

potente de 1000W e a uma gama de acessórios, nunca foi tão fácil preparar

deliciosas receitas caseiras!

Preparar pães e bolos caseiros agora ainda mais fácil

Batedor balão duplo em metal para cremes e claras em neve

Batedor em metal para deliciosas massas de pão

Unidade de lâminas para misturar e bater massas de bolo

Controle os ajustes de energia e velocidade sem se preocupar

Tecnologia PowerChop para desempenho superior de corte

Botões auto de de toque único para massa de pão, creme batido e gelo

Fáceis processamento e procedimentos de limpeza

Discos extragrandes de 18 cm para execução mais rápida de todos os ingredientes

Acessórios próprios para lava-louças

Tigela de grande capacidade e jarra de liquidificador para toda a família

Acessórios cuidadosamente selecionados para melhores resultados

Disco reversível para triturar (pedaços finos e grossos)

Espremedor de frutas para sucos frescos de uva e laranja
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Destaques

Batedor balão duplo em metal

Graças ao botão automático de um único

toque, o batedor balão duplo cria claras em

neve macias (até 600% mais volume) e creme

batido (até 200% mais volume). Nunca foi tão

fácil criar sobremesas deliciosas!

Batedor gancho em metal inovador

Em conjunto ao motor potente, o batedor

gancho forma uma massa redonda com

rapidez a partir dos ingredientes adicionados.

Após formar a massa, o batedor usa a força e a

potência adequada para preparar pães

deliciosos.

Unidade de lâminas

Unidade de lâminas para misturar e bater

massas de bolo

Tecnologia PowerChop

A tecnologia PowerChop é uma combinação

de design de lâmina, ângulo de corte e

recipiente interno que fornece excelentes

resultados de corte para ingredientes macios e

duros. É também perfeita para fazer purês e

misturar massas de bolo!

Botões automáticos de um único toque

Além das 12 velocidades manuais e o controle

Pulsar, o processador de alimentos Avance

conta com três botões automáticos de um

único toque. Para selecioná-las, basta girar o

disco de controle até a posição "ON" e

pressionar o botão automático de um único

toque. O motor define automaticamente a

velocidade correta e as funções automáticas

Pulsar a fim de oferecer os melhores

resultados.

Discos extragrandes para execução mais

rápida

Graças aos discos extra grandes (18 cm), o

processador de alimentos Philips fornece a

você um desempenho mais rápido,

economizando tempo e esforço ao cozinhar.

Acessórios próprios para lava-louças

Todos os acessórios do processador de

alimentos Philips Walita inclusos na caixa são

próprios para lava-louças.

Tigela extragrande e jarra de liquidificador

A tigela extragrande de 3,4 litros tem

capacidade operacional de dois litros,

comportando até sete porções de sopa, sete

claras de ovos ou 1,7 kg de massa. Uma jarra

de 2,2 litros comporta 1,5 litros de ingredientes,

servindo até cinco porções de vitamina de uma

só vez.

Disco reversível para triturar

O disco ralador reversível (para pedaços finos e

grossos) é adequado para todos os tipos de

verduras e legumes.

Espremedor de frutas para preparar suco

fresco

Seguro, simples e com um lindo design, o

novo processador da Philips conta com uma

variedade de acessórios que ajudam no

preparo de cafés da manhã, almoços e

jantares frescos e saudáveis. Este acessório é

ideal para extrair suco de todos os tipos de

frutas, como laranjas e uvas.

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



Processador de alimentos RI7776/90

Especificações

Acessórios

Capacidade do liquidificador: 1,5 L

Número de discos: 2

Faca em aço inoxidável: Picar, Bater, Preparar

cremes, clara em neve, maionese, Esfarelar,

Cortar, Misturar ingredientes sem formar bolhas

de ar, Amassar, Moer

Disco fatiador ajustável: 1 a 7 mm

Batedor gancho de metal: Para bater massas

pesadas e bater ingredientes

Espremedor de frutas: Para preparar sucos de

limão e laranja

Batedor balão duplo: Para bater, misturar e

emulsificar

Espátula

Jarra do liquidificador

Disco reversível: fatiar/triturar (pedaços finos e

grossos)

Especificações do design

Estrutura: ABS

Botão de velocidade: ABS

Pilão: ABS

Suporte para lâminas, batedor balão: POM

Discos, lâmina de corte: Aço inoxidável

Batedor: PP e metal

Espremedor de frutas: PP

Recipiente com tampa: SAN

Especificações gerais

Velocidades: 12 + função pulsar

Pés antideslizantes

Armazenamento do cabo integrado

Comprimento do cabo: 1 m

Unidade principal com recipiente:

289x254x436 mm

Especificações técnicas

Lig/Desl: 1.000 W

Voltagem: 220-240 volt

Frequência: 50/60 Hz

Comprimento do cabo: 1,2 m

Segurança: Detecção de tampa e recipiente e

freio mecânico de 1,5 s

Capacidade do recipiente (sem líquido): 3,4 E

Capacidade de massa do recipiente: 1.700 g

Capacidade de farinha do recipiente: 1.000 g

Capacidade de ingredientes líquidos do

recipiente: 2 E

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a

alterações sem aviso prévio. As

marcas registradas são de

responsabilidade da Koninklijke

Philips N.V. ou de seus

representantes legais

Data de emissão

2019‑03‑12

Versão: 10.2.1

EAN: 08 71010 35861 35

www.philips.com

http://www.philips.com/

