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MINI PERFECT MIX 9000 

LIQUIDIFICADORA
[KB303110]

RESULTADOS PERFEITOS 
NUM APARELHO COMPACTO
Dê asas à sua criatividade 
com a liquidificadora Mini Perfect 
Mix 9000. Liquidificadora versátil com 
um copo de 600 ml amovível. Resultados 
perfeitos e homogéneos graças ao motor 
de 300W com 2 velocidades e 4 lâminas 
em inox. Disponível com 2 acessórios: 
mini picadora e mini moinho para picar, 
pulverizar e moer tudo desde grãos de 
café, nozes até legumes, ervas aromáticas, 
carne e especiarias. Uma infinidade de 
possibilidades!

SISTEMA úNICO DE “CLIQUE” 
PARA UMA UTILIzAÇÃO INTELIGENTE

Passe de um batido de banana para um topping crocante 
de avelãs com um simples clique! O único sistema 

que permite trocar facilmente as lâminas num abrir e 
fechar de olhos. Insira as lâminas desejadas e encaixe o 

acessório na base do aparelho. Todas as partes amovíveis 
são compatíveis com a máquina de lavar loiça  

e fáceis de limpar.



PREPARAÇÃO ALIMENTAR ÍNDICE GERAL
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COPO EM VIDRO, 600 ML, 
4 LâMINAS
Prepare a quantidade certa de alimentos 
e bebidas graças ao copo em vidro 
e desfrute de uma preparação ótima 
com as 4 lâminas em inox que garantem 
resultados perfeitos.

DADOS LOGÍSTICOS

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

0010942215851 2 16 3 48

Produto embalado Cartão Palete

Dimensões 341 x 141 x 313 (MM) 378 x 296 x 339 (MM) 1 200 x 800 x 1 121 (MM)

Peso 3,5 (KG) 7 (KG) 189 (KG)

ACESSÓRIO: MINI MOINHO
Para moer café em grão, picar nozes 
e reduzir a pó especiarias e ervas aromáticas 
secas em pó com facilidade.

ACESSÓRIO: MINI PICADORA
Pique pequenas quantidades de cebola, 
ervas aromáticas e carne.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência 300 W

Velocidades 2

Capacidade útil do copo 0.6 L

Material do copo Vidro

Número de lâminas 4

Lâminas amovíveis Sim

Acessórios adicionais incluídos Mini Picadora e moinho

Compatível com máquina 
de lavar loiça

Acessórios

Cores Branco e Cinza




