Hamilton Beach apresenta linha Candy Apple
Linha é composta por arrozeira a vapor, liquidificador, batedeira, processador de
alimentos, cafeteira e forno elétrico;
Produtos estão à venda com exclusividade no Sam´s Club
São Paulo, 16 de junho de 2014 – A Hamilton Beach, subsidiária brasileira da fabricante norteamericana de eletroportáteis e uma das líderes do setor nos Estados Unidos, trouxe para o
mercado brasileiro a linha Candy Apple. Desenvolvida em aço escovado vermelho, os produtos
atendem o estilo de consumidores que buscam não apenas mais um aparelho em sua cozinha,
mas que ele seja também um objeto de decoração, reunindo atributos como design, tecnologia
e desempenho.
A linha é composta por arrozeira a vapor, liquidificador, batedeira, processador de alimentos,
cafeteira e forno elétrico, e estão à venda com exclusividade na rede Sam´s Club. “Estamos
bastante otimistas com a inserção desta novidade no mercado, pois percebemos que há uma
grande demanda para um público diferenciado, que prima pelo estilo e pelo design”, enfatiza o
gerente Geral da Hamilton Beach Brasil, Eduardo Meirelles.
Linha Candy Apple:
Arrozeira a vapor: possui funções pré-programadas para simplificar o cozimento, como os
botões para preparar arroz branco, grãos integrais, feijão e legumes. A arrozeira permite, ainda,
programar o cozimento com até 15 horas de antecedência, tendo as opções esquentar, ferver,
cozinhar a vapor e manter aquecido (função que também entra automaticamente após o
preparo). O produto dispõe de uma bandeja para cozimentos a vapor e copo dosador para arroz.
Liquidificador multifuncional: com velocidade de 750 watts de potência máxima, o
liquidificador traz a jarra fabricada com um material tecnológico, conhecido como Tritan™ resina plástica de altíssima resistência que une o melhor do vidro e do plástico, sendo leve e
resistente a estilhaços e manchas. A jarra tem capacidade para 1,4 litros e possui um bico que
evita sujeira ao servir, e filtro com design exclusivo.
Batedeira: com dupla função, a batedeira clássica é versátil e pode ser retirada da base para
funcionar manualmente. Possui motor de alta potência com seis velocidades, tigela de aço
inoxidável com capacidade para 3,7 litros, batedores tradicional e de massa e agitador. A
batedeira tem uma alavanca que move a tigela lateralmente para uma mistura mais homogênea.
Cafeteira 2-Way: oferece dois modos de preparo, para preparar uma única xícara ou uma jarra
completa, que serve até 35 xícaras de café. A cafeteria possui inovações, como a base ajustável
para acomodar vários tamanhos de canecas, dispositivo para utilizar café moído ou em sachê
(somente dose única) filtro permanente e pausa automática ao retirar a jarra do dispenser.
Processador de alimentos Stack&Snap: possui sistema ‘Easy-Click’ para fácil encaixe das
lâminas e recipiente ‘Big Mouth’, projetado para introduzir alimentos inteiros para processar.
Os botões oferecem funções simples de cortar, triturar, fatiar e misturar.

Forno elétrico Easy Reach: com design inovador, o forno elétrico possui porta giratória e
removível, que facilita o acesso ao alimento e a limpeza. A porta também deixa livre a área em
frente ao forno

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.
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