Hamilton Beach lança no Brasil linha de eletroportáteis
Empresa traz ao país portfólio para cozinhas e lavanderias domésticas, além de
produtos comerciais, destinados a bares, restaurantes e hotéis

São Paulo – 08 de outubro de 2013 – A Hamilton Beach Brands, Inc., empresa norteamericana e uma das líderes mundiais do setor de eletroportáteis, traz para o mercado
brasileiro, por meio de sua subsidiária brasileira, cinco linhas compostas por 14
produtos. Cafeteiras, ferros de passar, liquidificadores, processadores de alimentos,
grill e forno fazem parte do portfólio doméstico da companhia no Brasil.
Além da linha doméstica, projetada para cozinhas e lavanderias, a empresa apresenta,
ainda, uma linha de produtos comerciais, destinados a bares, hotéis e restaurantes.
Os itens que compõem o portfólio da marca no país foram cuidadosamente
selecionados para atender às exigências dos consumidores. Além do design inovador,
tecnologia

de

ponta,

durabilidade

e

alto

desempenho,

características

internacionalmente reconhecidas, a Hamilton Beach se diferencia no segmento de
eletroportáteis por oferecer garantia de fábrica de três anos, o segundo atributo mais
desejado pelos brasileiros que participaram de pesquisa encomendada pela empresa*.
Confira a seguir as características de cada produto.

Linha doméstica
CAFETEIRAS
Cafeteira 2 Way
Com a cafeteira 2 Way, é possível preparar um único copo de café
ou uma jarra inteira que serve até 35 xícaras. O produto conta com
cronômetro programável com desligamento automático em até
duas horas, base ajustável para acomodar vários tamanhos de
canecas e colher de medição que serve como filtro permanente.
Preço sugerido: R$ 349,00

Cafeteira BrewStation

O grande diferencial da BrewStation é a ausência de jarra de
vidro, permitindo que o consumidor utilize o recipiente de
sua preferência. O produto possui, ainda, chapa de
aquecimento brando que mantém o líquido fresco por muito
mais tempo e relógio digital programável com desligamento
automático após duas horas. Prepara até 18 xícaras.
Preço sugerido: R$ 229,00

Personal Cup

Este aparelho permite que você faça o seu café de duas maneiras:
com seu pó favorito ou o sachê de sua escolha. Com suporte
integrado, o produto prepara o café em canecas de várias alturas.
Possui desligamento automático e filtro permanente.
Preço sugerido: R$ 229,00

Cafeteira Elétrica

A Cafeteira Elétrica Hamilton Beach permite o preparo do café de
forma prática e rápida, sem jarra de vidro para quebrar. O
produto, que tem capacidade para até 14 xícaras da bebida, conta
com sistema de preparo encapsulado que mantém o café
aquecido, além de cesto que dispensa o uso de filtros de papel.
Preço sugerido: R$ 129,00

FERROS DE PASSAR

Ferro FashionFirst™

Disponível em diversas cores e desenhos divertidos, o
produto possui características como leveza, segurança,
tecnologia e funcionalidade. A peça é equipada com uma
válvula anti-gotejamento, que fecha o reservatório em
temperaturas mais baixas e evita respingos nas roupas.
Outros destaques são a base antiaderente, a saia cromada
e três opções de desligamento automático.
Preço sugerido: R$ 129,00

Ferro Durathon™

Com base antiaderente Durathon, 10 vezes mais durável que
as bases antiaderentes tradicionais, aplicada sobre cerâmica,
este ferro possui melhor desempenho na remoção de rugas
graças à temperatura de 230 graus célsius que atinge e os
24g/min de vapor contínuo.
Preço sugerido: R$ 159,00

Ferro Easy Fill™

Este ferro possui uma base de aço inoxidável de alta
resistência e disparo de vapor vertical, que desamassa
a roupa rapidamente enquanto ainda está no cabide,
dispensando o uso da tábua de passar. Possui o
inovador recipiente de água removível, que facilita o
abastecimento e o escoamento.
Preço sugerido: R$ 199,00

LIQUIDIFICADOR

Liquidificador Multifuncional

O desempenho é um dos grandes destaques do produto, que tem
750 watts de potência. Este liquidificador vem com jarra de Tritan™,
uma nova resina plástica que evita riscos, manchas e de altíssima
resistência, que reúne o melhor do vidro e do plástico. Além disso, é
equipado com um filtro cuidadosamente projetado para acomodar
uma maior quantidade de frutas. Possui a herança de mais de 100
anos de experiência da marca em liquidificadores.
Preço sugerido: R$ 249,00

PROCESSADORES DE ALIMENTOS

Espremedor de Frutas FreshMix™

O produto, que vem com espremedores em dois tamanhos, tem
função de processamento em auto-reverso para extrair o máximo
da fruta. Acompanha uma jarra com marcações de medidas e
uma espátula, que emulsiona e mistura ingredientes, além de um
coador de aço inoxidável. A jarra tem encaixe para os alargadores
de frutas, o que abre a possibilidade de fazer o suco
manualmente.
Preço sugerido: R$ 119,00

Batedeira Clássica

Este produto foi desenvolvido com uma alavanca que move a tigela
de aço inoxidável lateralmente para oferecer uma mistura mais
homogênea. Com potência máxima de 290 watts e seis velocidades,
a batedeira clássica inclui batedores tradicionais, de massa e
agitador.
Preço sugerido: R$ 349,00

Processador de alimentos Stack & Snap

Com design exclusivo, este produto conta com sistema “Easy-click” que
permite fácil encaixe e recipiente “Big Mouth” para comportar
alimentos inteiros. Possui botões com funções simples para diferentes
tipos de lâminas, jarra selada que evita vazamentos e motor com
potência de 450 watts.
Preço sugerido: R$ 349,00

GRILL E FORNO
Grill Elétrico

Com o Grill Elétrico, a maioria de seus alimentos será preparada
em 10 minutos. Suas bandejas são antiaderentes e removíveis,
o que é mais uma inovação da Hamilton Beach.
Preço sugerido: R$ 249,00

Forno Elétrico Easy Reach™

O forno Easy Reach possui uma inovadora porta giratória
que facilita o acesso ao alimento com segurança e pode ser
removida

para

limpeza.

Esse

sistema

libera

completamente o espaço em frente ao forno. A bandeja
para migalhas também é removível.
Preço sugerido: R$ 249,00

Arrozeira a vapor

O produto, desenvolvido para preparo rápido, funciona
perfeitamente para cozinhar todas as variedades de
arroz. Ideal também para feijão, grãos integrais, legumes,
bolinhos, entre outros alimentos. Com função exclusiva
“esquentar/ferver”,

depois

do

cozimento,

muda

automaticamente para a função “manter aquecido”.
Preço sugerido: R$ 199,00

Linha comercial
LIQUIDIFICADORES

Tournant Liquidificador

Com potente motor de 3 HP, o produto possibilita que chefs preparem
sopas em estado de purê, emulsionem temperos, triturem farinhas e
misturem molhos e compotas. Sua função exclusiva “one-touch” com
controle de velocidade permite o corte integral dos ingredientes
sólidos. Possui jarra com design patenteado que mantém ingredientes
em circulação entre as lâminas para assegurar que o conteúdo esteja
bem emulsionado.

Liquidificador Summit Blender

Entre os destaques do aparelho, estão o potente motor de 3 HP com
acoplamento em metal rígido, base antiderrapante para evitar o
deslizamento, tecnologia Quiet Shield™, que reduz sensivelmente o
ruído, e sistema Wave~Action™, que pressiona a mistura para baixo
das lâminas para melhorar o desempenho. Além disso, é equipado
com um misturador automático capaz de parar o liquidificador
quando a bebida atinge a consistência perfeita e traz uma porta USB
para eventuais atualizações do produto.

Sobre a Hamilton Beach
Hamilton Beach Brands Inc., controladora da subsidiária brasileira, é uma empresa de
origem norte-americana que pertence ao grupo NACCO Industries, Inc.. Fundada em
1910, a empresa leva os nomes de Louis H. Hamilton e Chester Beach, que se
conheceram anos antes quando foram funcionários da U.S. Standard Electrical Works.
Com sede em Richmond, na Virgínia (EUA), a Hamilton Beach está entre as líderes em
design, comercialização e distribuição de eletroportáteis, assim como de produtos
comerciais para restaurantes, bares e hotéis.
* Pesquisa encomendada pela comissão da Hamilton Beach e realizada pela Animux, de 15 a 31 de maio
de 2012, nas categorias de cafeteiras, liquidificadores e ferros de passar.

Para mais informações, acesse:
www.hamiltonbeach.com.br
www.facebook.com/hamiltonbeachBRASIL
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MarkeThings Comunicação & Eventos
Ewerton Silva – ewerton@markethings.com.br – (11) 5090-6137
Inara Jacqueline – inara@markethings.com.br – (11) 5090-6136

