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FDP65.640WH – MultiPro ExpressTM

Acessórios incluídos:

3L Capacity

Corte de precisão

Sistema Original tudo em um

Express PrepTM

3L

*Express DiceTM
Patenteado

Novo

Novo

Novo

Se deseja cozinhar grandes quantidades ou preparar várias refeições para durante a semana, o novo MultiPro ExpressTM da Kenwood oferece capacidade e 
habilidade para ajudá-lo na sua cozinha. Com o sistema tudo-em-um original e a impressionante variedade de acessórios, triturar, cortar e ralar nunca foi tão 
rápido e fácil. A nova lâmina micro-serrilhada oferece resultados de corte precisos e consistentes, e a pequena área de cobertura garante que a preparação 
dos alimentos seja simplificada, além de maximizar o precioso espaço na sua cozinha. 

Hassle free and HOMEMADE 

Resultados precisos e consistentes 
uma e outra vez, graças ao sistema de 
corte da Kenwood e as lâminas micro-
serrilhadas.

Com o sistema tudo em um original da 
Kenwood, é possível triturar, ralar, cortar, 
misturar, amassar, purê, bater claras e 
até sumo, usando apenas uma base.

Grande capacidade de taça 3L e 
acessórios essenciais Express Prep TM

para triturar, cortar e ralar com rapidez 
e facilidade. 

Sistema Express DiceTM

patenteado e de fácil limpeza para 
cortar em cubos, vegetais crus e 
batatas fritas.

Taça 3L Lâmina micro-
serrilhada

Saco para guardar 
acessórios

Liquidificador 
1,5L Espremedor de 

citrinos

Disco de cortar e 
ralar 2mm Espátula

Disco de cortar e 
ralar 4mm

Acessórios para processar

Principais características:

3L de Capacidade

Motor duradouro

2 velocidade + Pulse

Acessórios laváveis na 
máquina de lavar loiça

2-in-1 Emulsionar 
e amassar
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Detalhe do produto

Cor Branco com Painel em metal

Material Plástico com Painel de aço inoxidável

Dimensão (cm) TBC

Peso (kg) TBC

Caixa Caixa única Várias caixas

FDP65.640WH 
Tamanho (cm) TBC TBC

Peso (kg) TBC TBC

Container Qty 20ft 40ft 40ft H MOQ

TBC TBC TBC TBC TBC

SKU Descrição EAN

0W22010075 FDP65.640WH FP 
PBL+FP2+CP+DI+SB+ET+DT

Pack Único TBC

Vários Packs TBC

Painel em Metal:  
fácil de limpar e 
mais premium

Referência rápida ícones que 
mostram as principais funções 
(impressas num adesivo 
transparente de baixa aderência)

FDP65.640WH – MultiPro ExpressTM

Pega ergonômica 
na frente,
mais perto do 
mostrador

Duplo tubo de 
alimentação, 
inclui um mini-
empurrador com 
marcações de 
medição, perfeito 
para adicionar 
pequenas 
quantidades.

Seletor de 
velocidadeTM, 
perfeito para 
selecionar a 
velocidade de forma 
confortável e fácil.

Selecione a velocidade 
com confiança com o 
apontador de 
velocidade e a 
marcação das 
velocidades no 
painel. 


