O Dia das Mães não será mais o mesmo com a nova

Batedeira Planetária da Hamilton Beach
No mês das Mães, a Hamilton Beach traz ao mercado brasileiro sua tão
esperada Batedeira Planetária - item indispensável para mulheres que
fazem questão de ter uma cozinha completa, moderna e funcional. Com
design mais anatômico e inovação tecnológica, valores reconhecidos da
marca centenária, a Planetária da Hamilton Beach possibilita várias texturas
novas para massas de bolos, pães e tortas, garantindo a consistência ideal
para cozinhar em forno, fogão ou micro-ondas.
A Planetária torna a experiência de cozinhar mais eficiente e prática, pois
oferece ajustes precisos para cada tipo de massa, quantidade e rotação,
além de possuir um motor potente de 300 watts e sete velocidades.
Algumas massas exigem velocidades, pás e tempos distintos na hora do
preparo, o que só é possível com um equipamento que oferece a tecnologia
mais avançada para todas as receitas saírem como o desejado.
O consumidor conta ainda com três batedores e recipiente de aço inox de
3,8 litros, que atende a necessidade dos brasileiros por uma tigela maior e
mais resistente. Só a nova Batedeira Planetária Hamilton Beach facilita o
efeito profissional de receitas que são encontradas apenas em confeitarias
e padarias mais sofisticadas.
Com os últimos produtos, o portfólio brasileiro passou a oferecer um total
de 26 itens, divididos entre as linhas de cafeteiras, processadores de
alimentos, aparelhos para cozinhar e ferros de passar. Como empresa
centenária e uma das líderes do mercado norte-americano, a Hamilton
Beach é reconhecida por sua performance, design diferenciado e moderna
tecnologia, que a definem como desenvolvedora de soluções inovadoras.
Além disso, a empresa é a única fabricante que oferece garantia de 3 anos
para o consumidor.
No Brasil, a marca está presente nas grandes redes de varejo e de
presentes. A lista completa está no site www.hamiltonbeach.com.br/ondeencontrar.html
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 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.
Para mais informações, acesse:
www.hamiltonbeach.com.br
www.facebook.com/hamiltonbeachBRASIL
BATEDEIRA PLANETÁRIA – INFORMAÇÕES TÉCNICAS

• Movimento planetário garante melhor resultado e mistura de todos os ingredientes
• Motor potente de 300 watts
• Movimento planetário proporciona cobertura completa da tigela
• Mistura melhor do que as batedeiras tradicionais com 2 batedores
• 3 batedores que oferecem mais versatilidade
• Recipiente em aço inox de 3,8 litros
• inclui tampa que impede respingos
• 7 velocidades para máxima flexibilidade
• Pés antiderrapantes
• Cabeça com inclinação para fácil acesso ao interior da tigela
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