
Batedeiras

Avance Collection

 
750W

Velocidade infinita + turbo

Batedor de massa

 
RI7800/01

Fácil de preparar pão-de-ló
Batedeira super versátil com acessórios

A batedeira exclusiva Philips Fleximix mistura tudo perfeitamente, e o motor de 750 W de potência garante

massas macias e consistentes. Os diversos ajustes de velocidade oferecem maior controle durante a mistura,

enquanto os misturadores de massa e a tigela automática de metal oferecem incrível versatilidade

Massa cremosa e sem pedaços

A função FlexiMix permite que os batedores alcancem todos os cantos

Massas e sobremesas perfeitas em minutos

Motor potente de 750W

Maio controle durante o processamento

Potência máxima para processar

Versatilidade para perfeição

Verdadeira versatilidade com acessórios

Batedores de massa incluídos

Acessórios próprios para lava-louças

Simplicidade

Fácil de usar



Batedeiras RI7800/01

Destaques

Diversos acessórios

Diversos acessórios, incluindo uma tigela de

aço inoxidável de 3,4L, para misturar uma

grande variedade de ingredientes para

preparar suas receitas favoritas, sem

preocupação.

Batedores e misturadores inclusos

Misturadores e batedores em aço inoxidável

para preparar todas as suas receitas com

perfeição.

Motor potente

Um potente e silencioso motor para bater e

misturar com perfeição.

Função Fleximix

A função Fleximix exclusiva do mixer Philips

Walita oferece liberdade ao usuário para mover

os batedores para cima e para baixo com

facilidade para alcançar todos os cantos da

tigela.

Velocidade variável

Varia a velocidade para oferecer maior controle

na hora de misturar.

Tigela automática

Tigela automática para bater e misturar suas

massas com perfeição e sem esforço

Turbo

Velocidade turbo para bater e misturar com

perfeição

Próprio para lava-louças

Todos os acessórios são próprios para lava-

louças para ajudar a manter limpo seu produto

versátil

 



Batedeiras RI7800/01

Especificações

Acessórios incluídos

Misturadores em aço inoxidável

Batedores em aço inoxidável

Jarra em aço inoxidável de 3,4L

Espátula

Especificações do design

Cor(es): Preto

Especificações gerais

Sistema FlexiMix

Função turbo

Especificações técnicas

Lig/Desl: 750 W

Velocidades: Varia

Serviço

Dois anos de garantia
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