
Philips Daily Collection
Mixer com tecnologia de preparo ProMix

• 250W
• Barra plástica
• Copo

RI1600

Walita para uso diário
 

Para vitaminas, sopas e purês perfeitos

 
O novo mixer Philips Walita possui uma base para mistura exclusiva que cria um resultado homogêneo em vitaminas, sopas e

purês.

Benefícios

Resultado perfeito em segundos
• O formato triangular cria fluxo e desempenho ideais
 
Fácil de usar
• sistema de liberação de 2 botões para remover a barra do mixer

com facilidade
• Único botão

• Aderência compacta para ser utilizado por qualquer pessoa
 
Para fazer sopas, purês e vitaminas perfeitos
• Forte motor de 250 W
 

Características

Tecnologia de preparo ProMix

Juntamente com a respeitada Universidade de Stuttgart, desenvolvemos uma
tecnologia avançada para um preparo mais consistente e rápido. A tecnologia
de preparo única ProMix dos mixers da Philips utiliza uma forma triangular

para criar um fluxo e oferecer desempenho ideal fazendo sopas leves e
vitaminas.
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Haste removível em 2 botões

Com o sistema de liberação de 2 botões do mixer da Philips Walita é simples
remover a barra do mixer para uma limpeza fácil.

Único botão

Único botão para fácil utilização.

Aderência compacta

O mixer da Linha Daily tem uma aderência compacta para ser utilizado por
qualquer pessoa.

Forte motor de 250 W

A combinação do design especial da base do mixer com o motor de 250 watts
garante os melhores preparos.

Especificações
Nota: este é um folheto de pré-venda. Os conteúdos deste folheto contém informações atualizadas para o país mencionado acima. Os conteúdos estão sujeitos a alterações sem aviso
prévio. A Philips não aceita nenhuma responsabilidade com relação aos conteúdos desse folheto.

Acessórios
Copo 0,5L

Especificações do design
Cor(es) Branco
Material da barra Plástico
Material do corpo do
aparelho

PP e borracha

Material do copo SAN
Material da lâmina Aço inoxidável

Especificações gerais
Haste removível Com 2 botões
Ajuste de velocidade 1

Especificações técnicas
Comprimento do
cabo

1,25 m

Freqüência 50/60 Hz
Alimentação 250 W
Voltagem 220 V - 240 V V

Dimensões da embalagem
Altura 25,00 cm
Largura 8,70 cm
Profundidade 16,50 cm
Peso líquido 0,58 kg
Peso bruto 0,68 kg
EAN 08710103657750
Número de produtos
inclusos

1

País de origem BR
Código de sistemas
harmonizado

850940

Embalagem externa
Comprimento 33,00 cm
Largura 17,40 cm
Altura 25,00 cm
Peso bruto 2,80 kg
EAN 18710103657757
Número de embala-
gens para o cliente
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