Liquidiﬁcador
Viva Collection
Motor potente de 1000W
ProBlend 6
Copo tamanho família de 2,4 l
RI2131/90

Vitaminas saudáveis com gelo triturado na perfeição
agora com resultados de mistura 40% mais ﬁnos*
Desfrute de vitaminas saudáveis e saborosas misturadas na perfeição com gelo bem triturado. Um lanche
refrescante ou energia extra para começar o dia. Faça sua vitamina favorita ou prepare para toda a família.
Nosso copo grande de 2,4 l serve até seis copos.
As misturas mais leves com motor potente
Liquidiﬁca perfeitamente com o potente motor de 1000 W
Bata tudo com a função ProBlend 6
Várias opções de velocidade de batida
Triture o gelo bem ﬁninho com facilidade
Prático e fácil de usar
Sirva até 6 vitaminas de uma vez
Frasco Duravita de alta durabilidade
Seletor de controle fácil de manusear
Projetado para limpeza rápida
Peças fáceis de limpar, próprias para lava-louças
Sinta-se conﬁante com a garantia de qualidade Philips
O liquidiﬁcador vem com garantia de 2 anos incluída
O frasco Duravita vem com garantia de 5 anos incluída

Liquidiﬁcador

RI2131/90

Destaques
Motor de 1000 W

Desfrute de vitaminas suaves, saudáveis e
deliciosas com o potente motor de 1000 W de
nosso liquidiﬁcador. Por triturar desde gelo a
vegetais duros como a cenoura, cada vitamina
será totalmente batida em uma explosão de
sabor.
Tecnologia ProBlend 6

energia pulsante para triturar bem frutas e
verduras duras. As opções são inﬁnitas ﬁcam à
sua escolha com nosso controle de velocidade
manual.

Seletor de controle
Nosso seletor de controle é moldado com um
cabo antideslizante, assim é fácil controlar a
velocidade do liquidiﬁcador.

Botão Pulse

Partes próprias para lava-louças

Use o botão Pulsar para triturar gelo e
alimentos duros. Ele impulsiona os
ingredientes em direção às lâminas para uma
trituração adicional.

Todas as peças removíveis são próprias para a
máquina de lavar, para uma limpeza rápida e
segura.

Copo tamanho família de 2,4 l

Aproveite as misturas mais suaves com a
nossa tecnologia ProBlend 6. Da trituração à
mistura perfeita, os ingredientes macios e
duros serão batidos com perfeição para realçar
todos os sabores em vitaminas deliciosas e
saudáveis em todos os momentos.
Opções de velocidade de batida

Frasco com 5 anos de garantia
Nosso frasco Duravita foi projetado para durar
e vem com 5 anos de garantia após o registro
on-line.

Prepare vitaminas deliciosas e saudáveis, que
toda a sua família vai adorar! Acrescente suas
frutas e verduras favoritas e você poderá servir
até seis vitaminas com nosso copo tamanho
família de 2,4 l.
Frasco Duravita
Nosso copo foi projetado para ser resistente e
bonito. O copo Duravita é feito de copoliéster
altamente durável e permanecerá limpo, sem
odores nem manchas. Ele suporta o uso diário
intenso e mantém a aparência nova, de
quando você fez sua primeira vitamina.

Todos temos gostos diferentes. Com nossas
opções de velocidade de batida, você pode
misturar suavemente frutas macias utilizando a

Liquidiﬁcador com 2 anos de garantia
Sinta-se conﬁante com a compra de seu
liquidiﬁcador Philips. Ele vem com garantia
global de 2 anos incluída.

Liquidiﬁcador

RI2131/90

Especiﬁcações
Acessórios
Conteúdo: Jarra, Copo medidor, Filtro
Especiﬁcações gerais
Número de ajustes de velocidade: 5
Recursos do produto: Próprio para lavalouças, Armazenamento do cabo integrado,
Pulso, Velocidade variável
Design
Cor: Preto

Acabamento
Material da carcaça principal: Plástico
Recipiente para polpa: Tritan (plástico)
Lâmina para alimentos: Aço inoxidável
Material do ﬁltro: Plástico e metal
Especiﬁcações técnicas
Capacidade do copo: 2,4 E
Lig/Desl: 1.000 W
Voltagem: 220 volt
Peso e dimensões
Dimensões da embalagem (C x L x A): 32,8 x
21 x 24 mm
Dimensões do produto (C x L x A): 31 x 22 x
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23 mm
Peso, incluindo a embalagem: 2.1 kg
Peso do produto: 1,85 kg
País de origem
Feito na: Brasil
Serviço
Garantia internacional de dois anos
Sustentabilidade
Embalagem: > 90% de materiais reciclados

* Em comparação com o Philips RI2135

