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Massa fresca e rápida, como gosta
Acrescente ingredientes e a máquina faz o resto

Com a máquina para fazer massa e noodles Philips Viva não precisa de muito tempo nem conhecimentos

técnicos para fazer massa e noodles frescos, pois é uma solução totalmente automática. Com um tamanho

compacto, pode colocá-la a uso e guardá-la de forma fácil.

Desenvolvida para fazer massa e noodles frescos e saborosos

Uma varinha misturadora com design único para misturar a massa

O tubo comprido de amassar torna a massa suave e fofa

Rápida e simples

Amassa automaticamente e produz uma variedade de massas

Faça 450 gramas de massa e noodles frescos em apenas 18 minutos

Peças amovíveis para montagem e limpeza fáceis

Crie a sua massa e os seus noodles favoritos

4 tipos de massa clássicos, incluindo esparguete, penne, fettuccine

Adicione os seus ingredientes favoritos para um toque pessoal

Livro de receitas grátis com muitas ideias inspiradoras

Desenvolvida cuidadosamente para o balcão da sua cozinha

Gaveta de arrumação integrada para os discos e para o cabo de alimentação

Tamanho compacto para se adaptar na perfeição à sua cozinha
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Destaques

Varinha misturadora com design único

O tubo de amassar com design único conta

com diversas saliências inclinadas. A varinha

misturadora garante que a farinha e o líquido

são misturados de forma uniforme e

consistente em todos os cantos da câmara de

mistura.

Tubo comprido de amassar

O tubo comprido de amassar garante um

processo de amassar otimizado, o que resulta

numa massa suave e fofa.

Totalmente automát.

A máquina para fazer massa Philips Viva não

só permite misturar, amassar e produzir de

forma rápida e automática, como também

garante uma boa textura e sabor à massa e

aos noodles.

Massa fresca em minutos

Massa caseira mais fácil. Agora, com a

máquina para fazer massa totalmente

automática da Philips, pode preparar massa e

noodles frescos quando quiser, já que a sua

nova máquina faz todo o trabalho difícil.

Fácil de utilizar e de limpar

Os componentes amovíveis da máquina para

fazer massa e noodles Philips Viva são

facilmente desmontados, limpos e colocados

de volta.

4 discos para modelar

Para criar as suas formas de massa preferidas,

basta encaixar um dos discos para modelar na

máquina. A máquina inclui 4 discos clássicos

para esparguete, <I>penne</I>,

<I>fettuccini</I> e lasanha. Os discos de

especialista permitem um processo duplo de

produção para garantir massa e noodles

suaves, consistentemente.

Sabor personalizado

Ao utilizar massas diferentes, por exemplo,

trigo integral, aveia e espelta, pode tornar a

sua massa favorita mais saudável. Além disso,

pode adicionar mais sabores, utilizando vários

sumos vegetais, como de cenoura, beterraba

ou espinafre.

Livro de receitas inspirador

Juntamente com a máquina, há um livro de

receitas de especialistas de culinária de onde

pode retirar inspiração para fazer massa e

noodles caseiros, deliciosos e frescos.

Design compacto e moderno

Tem um design compacto e uniforme. Pode

mantê-la na bancada ou guardar no armário

sem ocupar muito espaço.

Armazenamento inteligente

A arrumação inteligente incorporada para os

discos e para o cabo de alimentação permite-

lhe manter a sua cozinha sempre arrumada e

organizada.

IF DESIGN AWARD 2017

Produtos e projectos, conceitos e muito mais

galardoados com o prémio IF DESIGN AWARD,

seleccionados pelos grandes nomes do

designTodos os anos, a iF International Forum

Design GmbH organiza uma das competições

de design mais famosas e valorizadas em todo

o mundo: o iF DESIGN AWARD. Reconhecido

como um símbolo da excelência de design em

todo o mundo, o iF DESIGN AWARD recebe

todos os anos mais de 5000 participações de

70 países.
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Especificações

Acessórios

Incluído: Ferramenta de limpeza, Copo

medidor, Folheto de receitas

País de origem

Fabricada na: China

Especificações gerais

Número de discos para modelar: 4

Caraterísticas do produto: Laváveis na

máquina de lavar a loiça, Bloqueio de

segurança

Especificações técnicas

Comprimento do cabo de alimentação: 1 m

Frequência: 50 Hz

Potência: 150 W

Voltagem: 220 - 240 V

Peso e dimensões

Dimensões da embalagem (CxLxA):

400 x 230 x 323 mm

Dimensões do produto (CxLxA):

350 x 135 x 287 mm

Peso incluindo a embalagem: 6,4 kg

Peso do produto: 4,7 kg

Design

Cor: Branco

Cor do painel de controlo: Dusk Vapor

Acabamento

Material dos acessórios: Plástico

Material da estrutura principal: Plástico
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