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Resultados perfeitos com o dobro da rapidez

Graças à poderosa tecnologia ProBlend Crush

A tecnologia ProBlend Crush transforma os ingredientes mais duros nos melhores

batidos com o dobro da rapidez. As nossas lâminas únicas em forma de estrela

de 6 pontas, em combinação com o nosso motor de 1000 W de design eficiente,

processam gelo e pedaços grandes até à perfeição.

Resultados perfeitos 2x mais rápidos

2 anos de garantia mundial

Motor de 1000 W potente, mas eficiente em termos energéticos.

Tecnologia ProBlend Crush com 6 lâminas para uma liquidificação mais fina

Para um fluxo ideal dos ingredientes e a melhor liquidificação

Capacidade máxima: 2 L, capacidade do copo em funcionamento: 1,5 L

Jarro de vidro com design nervurado inovador e de grande capacidade

Utilização prática e limpeza fácil

Peças laváveis à máquina

Lâmina amovível para uma limpeza fácil

Botão de controlo fácil de segurar com várias velocidades

Função Pulse para uma liquidificação mais cremosa

Desfrute de batidos saudáveis, até quando está em movimento

Acessório de garrafa "On the Go" com marcas de nível de linha
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Destaques

Garantia de 2 anos

As nossas liquidificadoras possuem uma

garantia mundial de 2 anos, que é a nossa

garantia de qualidade e funcionamento de

longa duração.

Motor potente de 1000 W

Motor de 1000 W potente, mas eficiente em

termos energéticos para equilibrar a eficiência

energética e garantir resultados perfeitos.

Concebido para maximizar o desempenho da

tecnologia ProBlend Crush.

Tecnologia ProBlend Crush

A tecnologia ProBlend Crush transforma os

ingredientes mais duros nos melhores batidos

com o dobro da rapidez. As nossas lâminas

únicas em forma de estrela de 6 pontas, em

combinação com o nosso motor de 1000 W de

design eficiente, processam gelo e pedaços

grandes até à perfeição

Jarro de vidro de grande capacidade

O jarro grande de 2 L tem uma capacidade de

liquidificação de 1,5 L para batidos deliciosos

de forma a poder partilhar com toda a família

ou guardar para mais tarde.

Jarro de vidro nervurado de grande

capacidade

O inovador design nervurado do copo de vidro

assegura um fluxo ideal dos ingredientes para

uma liquidificação fina.

Peças laváveis à máquina

Todas as peças amovíveis da liquidificadora

Philips são laváveis na máquina de lavar loiça.

EasyClean

A lâmina amovível foi concebida para uma

limpeza mais profunda. Todas as peças

amovíveis também são laváveis na máquina

de lavar loiça.

Várias velocidades

O nosso botão de controlo está moldado na

pega antideslizante, para que possa controlar

facilmente a velocidade da liquidificadora. De

uma liquidificação suave para frutos macios a

uma explosão de energia para frutos e

legumes mais duros. Com o nosso controlo de

velocidade manual, a decisão é sua.

Função "Pulse"

Triture as suas misturas para ficarem bem

cremosas utilizando o prático controlo Pulse.

Todos os pedaços são apanhados pelas

lâminas, o que garante uma liquidificação

mais fina.

Acessório de garrafa "On the Go"

Desfrute de batidos saudáveis, mesmo em

movimento, com o acessório de copo com

tampa "On the Go"
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Especificações

Acessórios

Incluído: Jarro, Copo para levar

País de origem

Fabricada na: China

Especificações gerais

Caraterísticas do produto: Laváveis na

máquina de lavar a loiça, Função "pulse",

Velocidade variável

Tipo de tampa: Amovível

Lâmina: Lâmina em estrela de 6 bicos

IU de velocidade: Botão rotativo

Assistência

2 anos de garantia mundial

Especificações técnicas

Capacidade do jarro: 2 L

Potência: 1000 W

Capacidade máxima do jarro: 1,5 L

Design

Cor: Metálica

Acabamento

Material da lâmina: Aço inoxidável

Material do jarro: Vidro

Material da estrutura principal: Metal
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