
Isento de bisfenol A
Concebida com peças isentas de bisfenol A, a Varinha Mágica Deli 4 é 
adequada para misturar várias receitas e até mesmo comida saudável para 
bebé.

Copo de mistura grande de 600 ml
Inclui um copo grande de 600 ml para misturar de forma fácil e conveniente os 
seus ingredientes. A forma exclusiva do copo foi concebida para obter 
excelentes resultados de mistura e evitar salpicos.

Motor potente de 600 W
O motor potente dá-lhe a oportunidade de criar sopas, 
massas, pesto e molhos com toda a facilidade – com 
resultados macios e deliciosos para si e para a sua 
família.

Função turbo para aumento instantâneo da 
potência
O botão turbo dá-lhe acesso direto à máxima potência 
dos 600 W, resultando numa mistura rápida e macia. 
Utilize esta função quando precisar de poupar tempo 
ou no fim da mistura.

A mistura ideal com tecnologia TruFlow®
A tecnologia TruFlow® com pé de mistura exclusivo e 
design de lâmina otimizado mistura os ingredientes 
com precisão – proporcionando resultados saborosos e 
perfeitamente misturados.

Varinha AEG HB4-1-4GG com 600 W de potência, lâmina dupla revestida a 
titânio, função Turbo, Acessórios: tigela de 0,7 litro, cabo de 1 m, sem BPA. 
Preta

Mistura perfeita à mão 
Desfrute de um excelente desempenho de mistura com a tecnologia 
TruFlow®. A varinha mágica Deli 4 oferece potência, conforto e uma mistura 
perfeita. Ferramenta de cozinha em que pode sempre confiar.
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Potência, w 600
Botão Turbo Sim
Copo Sim
Mini-picadora N/A
Velocidades 10
Apto para máquina de lavar loiça Sim - Acessórios
Suporte de parede Não
Cor Preto
Família Deli 4
Largura, mm 55
Altura, mm 401
Profundidade, mm 91
Comprimento do cabo, (m) 1.2
Frequência, Hz 50/60
Voltagem, V 220-240
PNC 950 008 682
Modelo HB4-1-4GG
EAN 7332543770632
Subgrupo do produtos 3483
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