Prepare bolos e doces deliciosos para a Páscoa com os
eletroportáteis da Hamilton Beach
As Batedeiras Clássica e Portátil da Hamilton Beach são peças-chave que
não podem faltar na cozinha de quem quer receber bem nessa Páscoa
A Páscoa é uma das datas mais importantes do calendário anual das famílias. Nessa
época do ano, as pessoas se reúnem para celebrar não apenas a efeméride religiosa,
bem como a alegria das crianças com as brincadeiras em torno dos ovos de chocolate. É
aqui que a Hamilton Beach faz a diferença. Com as Batedeiras Clássica e Portátil para
quem vai viajar, é possível preparar bolos e doces deliciosos para toda a família, com a
praticidade e a funcionalidade características da marca centenária.
Com motor de alta potência e seis velocidades, a Batedeira Clássica da Hamilton Beach,
é um item prático e funcional para quem faz questão de agradar o paladar de seus
convidados. Além disso, possui base giratória, com alavanca que move a tigela
lateralmente, proporcionando uma mistura mais homogênea às massas de bolos e
doces. A tigela de aço inox de 3,7L, acompanhada de um conjunto de batedores e
agitadores tradicionais de massa completam o produto, que também pode ser utilizado
manualmente.
Para quem vai viajar no feriado de Páscoa, a Batedeira Clássica Portátil da Hamilton
Beach é uma ótima opção. Além do motor de alta potência, com seis velocidades e
batedores tradicionais de massa e agitador, o produto possui recipiente acoplável para
armazenar os batedores e corpo em aço inox escovado. Sem falar no design moderno e
na facilidade de portar o produto.
“A Páscoa é uma data festiva e religiosa que estimula o encontro em família, assim como
o Natal, o que pode ser um incentivo para as pessoas que gostam de cozinhar e receber
bem a família”, afirma Eduardo Meirelles, gerente geral da Hamilton Beach no Brasil.
Segundo ele, a Hamilton Beach atende bem o perfil do consumidor que gosta de inovar
e usar a criatividade, de forma prática e funcional, além de ser a única fabricante a
oferecer 3 anos de garantia para o consumidor. O portfólio brasileiro da Hamilton Beach
oferece hoje um total de 25 itens, incluindo processadores de alimentos, mixers
multifuncionais, cafeteiras, e uma série de eletroportáteis modernos e práticos.
Como empresa centenária e uma das líderes do mercado norte-americano, a Hamilton
Beach é reconhecida por sua performance, design diferenciado e tecnologia, que a
definem como desenvolvedora de soluções inovadoras. A empresa é a única em design,
comercialização e distribuição de eletroportáteis que oferece garantia de 3 anos para o
consumidor. A pergunta Por que ninguém pensou nisso antes? - mote de sua
mensagem central - traduz para o mercado brasileiro o conceito “Good Thinking”, que
norteia a Hamilton Beach há mais de um século.

CARACTERÍSTICAS DAS BATEDEIRAS
Batedeira Clássica Hamilton Beach
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Dupla função
6 velocidades e botão QuickBurst
Funciona também como batedeira manual - pode ser retirada da base para oferecer mais
versatilidade
Base giratória - alavanca que move a tigela lateralmente para oferecer uma mistura mais
homogênea
Motor de alta potência para todas as necessidades
Conjunto de batedores versátil - batedores tradicionais, de massa e agitadores
Tigela de aço inoxidável 3,7L
Descanso da Tigela

Batedeira Clássica Portátil Hamilton Beach
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Recipiente de encaixe para o armazenamento dos batedores
Motor de alta potência para todas as necessidades
Botão QuickBurst™ - Função que viabiliza mais potência ao produto, em qualquer velocidade
Acessórios versáteis - Batedores tradicionais, de massa e agitador
3 anos de garantia
Característica Bowl Rest™ - permite que a batedeira descanse na borda da tigela

Para mais informações, acesse:
• www.hamiltonbeach.com.br
• www.facebook.com/hamiltonbeachBRASIL
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