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Acelere o preparo
Faca serrilhada para processar alimentos

"Eu uso meu processador de alimentos todos os dias. Ele corta como um ninja e

agiliza o preparo, seja fatiando, triturando ou misturando. Também pode ser

usado para preparar sorvete rapidamente. Um ótimo companheiro de cozinha",

James O.

Economiza tempo enquanto prepara alimentos saudáveis

Disco fatiador ajustável para obter fatias finas ou grossas (1 a 7mm)

Disco ralador reversível (para pedaços finos ou grossos)

Batedor balão duplo de metal para preparar clara em neve e creme

Lâmina serrilhada inovadora para sobremesas levemente congeladas

Espremedor de frutas para preparar deliciosos sucos de laranja

Um grande companheiro de cozinha

Ajuda a preparar de saladas a sorvetes

Inspire-se para criar mais refeições deliciosas

Receitas exclusivas de Jamie Oliver para inspirar

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

Um kit de linha com design inteligente

Motor potente de 1.000W

Base robusta fácil de desencaixar com inovador sistema de sucção

Acessórios próprios para lava-louças
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Destaques

Disco ralador reversível

O preparo de refeições deliciosas para amigos

e familiares não precisa demorar tanto. Esse

disco ralador reversível rala cebolas, cenouras,

abobrinhas e batatas em instantes. Útil para

saladas, sopas e gratinados: e ainda uma

ótima maneira de enriquecer sua dieta com

fibras e vitaminas!

Batedor balão duplo de metal

O batedor balão duplo de metal cria claras em

neve macias e creme batido. Para obter os

melhores resultados, use a velocidade 1, que

deixa os alimentos mais cremosos. Preparar

receitas deliciosas nunca foi tão fácil!

Lâmina serrilhada inovadora

Agora, os pais ocupados podem servir os filhos

(ou a si mesmos) com receitas saudáveis

congeladas. Essa inovadora lâmina serrilhada

prepara em instantes cremes com frutas

congeladas, iogurte e mel. Graças às pontas

serrilhadas, triturar cubos de gelo ficou ainda

mais fácil.

Motor potente de 1.000W

Graças ao motor potente e resistente de

1000W, esse processador fatia, rala, processa,

mistura, faz suco e bate quase todos os tipos

de ingredientes: sem exigir muito esforço!

Disco fatiador ajustável

"Como nossa rotina é bem agitada, poupar

tempo na cozinha e ainda servir alimentos

saborosos e nutritivos é essencial. Queremos

que os pais ocupados sintam o máximo de

conforto com o novo processador de alimentos,

permitindo que eles passem mais tempo com

os amigos e familiares ao reduzir o tempo de

preparo". Esse disco fatiador pode ser

facilmente ajustado para fatiar maçãs, batatas

e outros ingredientes na espessura desejada.

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!

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".

Espremedor de frutas para preparar um

delicioso suco de laranja

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
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Especificações

Especificações técnicas

Voltagem: 220-240 volt

Frequência: 50/60 Hz

Velocidades: 2+ pulsar

Segurança: Detecção de tampa e recipiente e

freio mecânico de 1,5 s

Comprimento do cabo: 120 cm

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

Capacidade de massa da tigela: 1.700 g

Capacidade de farinha do recipiente: 1.000 g

Capacidade do recipiente (com líquido): 2 E

Potência em watts: 1.000 W

Acessórios

Faca em aço inoxidável: Picar, Bater, Preparar

cremes, clara em neve, maionese, Esfarelar,

Cortar, Misturar ingredientes sem formar bolhas

de ar, Amassar, Moer

Batedor: Para bater massas pesadas e bater

ingredientes

Espremedor de frutas: Para preparar sucos de

limão e laranja

Batedor balão: Para bater, misturar e

emulsificar

Número de encaixes/discos: 2

País de origem

China

Especificações do design

Estrutura: ABS

Botão de velocidade: ABS

Botões de função: Pulso

Pilão, pilão interno: ABS, SAN

Suporte da faca, batedor balão: POM

Discos, lâmina de corte: Aço inoxidável

Batedor, espremedor de frutas: PP

Tigela com tampa e liquidificador: SAN

Cor(es): Branco estrela e azul horizonte

Especificações gerais

Pés antideslizantes

Armazenamento do cabo integrado
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