
DOUBLE FORCE BLACK | ROBOT DE COZINHA

DUAS SAÍDAS DE MOTOR DISTINTAS
Cada motor oferece a velocidade e força necessárias 

para cada acessório, proporcionando resultados 
perfeitos. Azul: baixa velocidade mas elevada força. 

Verde: velocidade elevada mas menor força.
 

A COMBINAÇÃO IDEAL ENTRE 
VELOCIDADE E POTÊNCIA PARA 
RESULTADOS PERFEITOS
Equipado com duas saídas de motor, 
o Robot de Cozinha Double Force da 
Moulinex proporciona uma combinação 
ótima de potência e velocidade. Com 
uma variedade de acessórios incluídos, este 
robot de elevada performance, resistência 
e elegância é perfeito para o auxiliar em 
todas as suas necessidades diárias na 
cozinha. A nova lâmina picadora com a 
tecnologia Powelix Life garante uma maior 
performance e durabilidade, graças ao 
revestimento em titânio.
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ROBOT DE COZINHA | DOUBLE FORCE BLACK

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência 1000 W

Velocidades 6

Função Pulse Sim

Número de acessórios 8

Número de programas 28

Capacidade total da taça 3 L

Capacidade útil da taça 1.5 L

Liquidificadora Sim

Capacidade total liquidificadora 2 L

Capacidade útil da liquidificadora 1.5 L

Material copo liquidificadora Plástico

Lâmina picadora Powelix Life, em inox

Disco reversível para ralar/cortar Sim, 2

Vara para amassar Sim

Acessório emulsionador Disco

Mini picadora Sim

Espátula Sim

Arrumação dos acessórios Dentro da taça

Arrumação do cabo Sim

Compatível com máquina de lavar loiça Sim

Compatível com máquina de lavar loiça 
- detalhes

Tudo exceto motor

Cor Preto

SISTEMA EXCLUSIVO EASYLOCK
Fechar a tampa nunca foi tão fácil: 
independentemente da forma como coloca 
a tampa, rode apenas alguns graus no 
sentido do relógio e a tampa fica fechada 
e bloqueada. A taça de picar poderá ser 
colocada em duas posições diferentes 
para facilitar a utilização tanto com a mão 
esquerda como a direita.

ELEVADA QUALIDADE
Para além do seu design elegante é 
também bastante robusto, permanecendo 
estável na bancada mesmo quando está 
a ser utilizado na potência máxima. Vem 
ainda equipado com uma caixa para 
arrumar os discos de ralar/cortar  
e emulsionador de forma prática  
dentro da taça.

KIT COMPLETO DE ACESSÓRIOS
O DoubleForce Black vem equipado 
com 8 acessórios: lâmina Powelix Life em 
inox com revestimento em titânio para 
cortar e picar, dois discos reversíveis em 
inox para ralar e cortar fino/grosso, copo 
liquidificador, mini picadora, vara para 
amassar, disco emulsionador e espátula.

ROBOT POTENTE E DE ELEVADA 
CAPACIDADE
Com uma potência de 1.000W, capacidade 
total de 3L na taça principal e de 2L no 
copo liquidificador, o DoubleForce Black 
permite preparar todo o tipo de refeições, 
desde as mais simples às mais sofisticadas.

6 VELOCIDADES
Para cada saída de motor estão 
disponiveis 2 níveis de velocidade e uma 
função pulse através do controlo manual, 
permitindo assim a escolha de 6 opções 
de velocidade, estando assim apto para 
todo o tipo de preparações.

TECNOLOGIA DE LÂMINAS 
POWELIX LIFE
Revestimento em titânio: garantia de 
performance ao longo do tempo.

DADOS LOGÍSTICOS

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

3016661158469 1 6 2 12

Produto embalado Cartão Palete

Dimensões 470 x 278 x 461 (MM) 486 x 294 x 480 (MM) 1 200 x 800 x 1 094 (MM)

Peso 7,8 (KG) 7,8 (KG) 114,6 (KG)


