
MENOS IMPACTO, MAIS RESPEITO
A Eco Respect é a primeira gama da 
Moulinex de produtos para a preparação 
alimentar concebidos para reduzir o 
impacto no meio ambiente. Feita de 65% 
de plástico reciclado e fabricada em França, 
a liquidificadora Eco Respect é livre de BPA, 
é 50% reciclável, vem numa embalagem 
ecológica e é reparável durante 10 anos. 
Graças ao seu potente motor de 800 W e 
ao seu copo em vidro, misture facilmente 
os ingredientes e dê asas à sua criatividade 
para preparar receitas saudáveis.

DESIGN ECOLÓGICO
Feito de 65% de plástico reciclado (plástico:

22% do peso total do produto.)
Embalagem Eco: reciclável, 90% de fibras recicladas, tinta 

à base de água, 0% de plástico.
Produto 50% reciclável.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência 800 W

Velocidades 2

Função Pulse 1

Capacidade total da taça 1.75 L

Capacidade útil da taça 1.25 L

Número de lâminas 4

Lâminas removíveis Sim

Sistema de Arrefecimento Sim

Ventosas na Base Sim

Copo doseador Sim

Material do jarro Vidro

Compatível com máquina de lavar loiça
Sim (Jarro, tampa, copo 
doseador e lâminas)

Cor Preto Mate

Fabricado em França

DADOS LOGÍSTICOS

Código EAN (código de barras) Unidades / caixa Unidades / camada de palete Camadas / palete Unidades / palete

3045380019447 1 6 5 30

Produto embalado Cartão Palete

Dimensões 520 x 240 x 210 (MM) 528 x 248 x 222 (MM) 1 200 x 800 x 1 244 (MM)

Peso 9,378 (KG) 9,378 (KG) 302,34 (KG)

POTÊNCIA
Motor potente de 800 W para preparados 
rápidos e homogéneos. 2 velocidades + 
função pulse.

RECEITAS QUENTES E FRIAS
Vidro termorresistente (até 80 ºC) de 
grande capacidade (1,75L total/1,25L útil).

RESULTADOS PERFEITOS
4 lâminas afiadas em aço inoxidável, 
capazes de triturar gelo. Lâminas amovíveis 
para uma fácil limpeza.

SEGURANÇA
O sistema de bloqueio inteligente 3 em 1 
torna mais fácil bloquear o copo no lugar 
correto, e fixa as lâminas automaticamente 
antes de começar a misturar. Também 
permite um acesso fácil e seguro às 
lâminas para a limpeza.

CAPACIDADE DURADOURA
Sistema de arrefecimento do ar para uma 
maior durabilidade do motor.

800
W

PRODUTO REPARÁVEL - 10 ANOS
• Concebido para fácil reparação 
• Disponibilidade de peças durante 10 anos  
• 6500 centros de reparação em todo o mundo 




