Varinha mágica

Bapi 850 Plus Inox
Código do produto: 916364000

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Datos válidos salvo error tipográfico. Todos los derechos reservados. / Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Informações válidas, exceto devido a erro tipográfico. Todos os direitos reservados.
All specifications subject to change without notice. Valid data, except for typographical errors. All rights reserved. / Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Ces données sont valables sauf erreur typographique. Tous droits réservés.

Código EAN: 8414234163646
Argumento de venta a destacar:

Uma infinidade de texturas em todos os alimentos. Grande potência de trituração com
lâminas de duplo efeito: batem e picam. Também pica gelo. Consegue rapidamente
resultados homogéneos e suaves graças ao seu sistema exclusivo de rotação dos
alimentos e à forte potência de 850W. Com pega ergonómica soft-touch e design
antissalpicos para um cómodo manejo.
Principais argumentos de venda desenvolvidos:
• 850W de potência para triturar até os alimentos mais duros, como o gelo. 20 velocidades reguláveis e
função turbo.
• Com o sistema Turbo Rotation System o alimento é elevado pelas lâminas, picado e expulso pelas
aberturas do protetor, para voltar a cair até ao fundo do recipiente e voltar a ser sugado e triturado.
Estas aberturas criam um circuito de circulação perfeito para triturar os alimentos e, sempre, sem
salpicar.
• Inclui lâminas em aço inoxidável de alto rendimento e duplo efeito, enquanto que as lâminas laterais
batem, as verticais picam, efetuando ambas as funções ao mesmo tempo.
Descrição das características técnicas:
•
•
•
•
•

850W
Motor de alto rendimento
Seletor de 20 velocidades regulável
Função TURBO para máxima potência.
Turbo Rotation System. Sistema melhorado de
circulação dos alimentos.
• Lâminas em aço inoxidável de alto rendimento e
duplo efeito. Batem e picam.
• Pica gelo

•
•
•
•
•
•

Design ergonómico com pega soft-touch.
Montagem fácil da varinha e dos acessórios
Varinha em aço inoxidável de alta resistência.
Bordo com design antissalpicos
Varinha e acessórios isentos de BPAs
Inclui conjunto completo de acessórios: copo
medidor, picadora e emulsionador
• Apta para lavagem na máquina

Acessórios incluídos:
• Copo doseador de 700ml.
• Picador de 350ml
Acabamentos do produto:
• Cor principal do produto: Branco
• Cor(es) secundária(s): Cinzento
Código EAN:

• Emulsionador.

BAPI 850 PLUS INOX

916364000

Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) / Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)
Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

850

Tensión (V) / Voltagem (V)
Voltage (V) / Tension (V)

220/230

50/60

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Datos válidos salvo error tipográfico. Todos los derechos reservados. / Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Dados válidos, exceto erro de impressão. Todos os direitos reservados.
All specifications subject to change without notice. Valid data, except for typographical errors. All rights reserved. / Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Ces données sont valables sauf erreur typographique. Tous droits réservés.

Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cord length (cm) / Longueur du cordon (cm)

113

Datos logísticos / Dados logística / Weight and dimensions / Information logistique
Número de unidades por embalaje / Número de unidades por embalaje /
Units per delivery pack / Uds. Nb de colis
Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg)
Carton unique weight (kg) / Poids de l'emballage (kg)
Dimensiones caja de embalaje (cm) / Dimensões da embalagem (cm)
Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm)
Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade
Gift box dimensions (cm) / Dimensions de carton (gift box) (cm)
Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm)
Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)
Peso producto (kg) / Peso produto (kg)
Product weight (kg) / Poids du produit (kg)
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6
9.56
39.5x27.8x50
26x12.5x24
6x9x40.5
0.805
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