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Varinha ProMix

Potência de liquidificação de 800 

W

SpeedTouch com controlo de 
velocidade
Copo para levar
Fácil de limpar
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Liquidifique. Feche. Siga!

Prepare ingredientes saborosos e desfrute em qualquer lugar.
A nova varinha da coleção ProMix Viva com vários acessórios ajuda-o a criar opções 
infinitas de petiscos e refeições saudáveis.

Alta performance
• Motor potente de 800 W para ótimos resultados
• Tecnologia ProMix para misturas rápidas e mais consistentes

Fácil e intuitivo
• Tecnologia SpeedTouch para um controlo perfeito da potência
• Libertação de um só botão para mudar rapidamente os acessórios
• Proteção da lâmina antissalpicos para evitar salpicos enquanto mistura
• Fácil de limpar

Nutrição fácil
• Leve batidos saudáveis consigo no copo com tampa para levar



 Motor de 800 watts

O nosso motor potente e duradouro de 
800 watts proporciona todo o poder de que 
necessita para preparar as suas refeições 
caseiras e saudáveis em apenas alguns minutos.

Tecnologia de liquidificação ProMix

A Philips estabeleceu uma parceria com a 
Universidade de Estugarda para desenvolver a 
ProMix de forma a obter uma liquidificação 
mais rápida e consistente. A sua tecnologia 
avançada exclusiva tem a forma de um 
triângulo para proporcionar um fluxo ideal dos 
alimentos e o máximo desempenho com os 
melhores resultados em todas as utilizações.

Tecnologia SpeedTouch

Pretende obter mais potência no processo de 
liquidificação? Apenas precisa de pressionar o 
botão de aumento de potência. As suas 
velocidades variáveis intuitivas permitem-lhe 
aumentar facilmente a potência sem mudar as 
definições. Comece devagar para evitar 
salpicos e pressione gradualmente com mais 
força até alcançar a velocidade de que 
necessita para cada receita e ingrediente.

Libertação fácil de um só botão

Quando estiver a preparar refeições 
elaboradas, vai adorar a facilidade de mudança 
dos acessórios. Pode montar e desmontá-los 
rapidamente ao pé da varinha com um só 
toque num botão.

Protecção de lâmina anti-salpicos

Não se preocupe com a sujidade enquanto 
cozinha. A nossa proteção da lâmina especial 
para salpicos grandes e pequenos. O seu 
formato em onda montado na parte inferior do 
pé da varinha garante o mínimo de sujidade, e 
menos limpeza mais tarde.

Fácil de limpar
Fácil de limpar

Copo para levar

Para simplificar a sua vida, misture os seus 
batidos favoritos diretamente no copo com 
tampa para levar. Basta liquidificar, fechar e 
siga. Fabricada com materiais sem BPA, a 
liquidificadora inclui uma proteção antifugas 
integrada para que possa levá-la consigo de 
forma segura e sem derrames.
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País de origem
• Fabricada na: China

Acessórios
• Incluído: Copo para levar (500&nbsp;ml)

Especificações técnicas
• Comprimento do cabo de alimentação: 1,2 m
• Potência: 800 W
• RPM da liquidificadora (máx.): máx. 11 500 rpm

Design
• Cor: Preto e aço inoxidável

Especificações gerais
• Caraterísticas do produto: Laváveis na máquina de 

lavar a loiça, Interruptor ligar/desligar, Função 
turbo, Tecnologia SpeedTouch

Acabamento
• Material da estrutura principal: Plástico ABS + aço 

inoxidável + borracha antideslizante
• Material dos acessórios: Plástico ABS
• Material da lâmina: Aço inoxidável

Sustentabilidade
• Embalagem: > 90% de materiais reciclados
• Manual do utilizador: 100% de papel reciclado
•
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