Torne sua cozinha mais prática com o
Liquidificador Multijarras
Jarras com tamanhos e tampas diferenciados facilitam o dia-a-dia
de quem tem uma vida dinâmica
O tempo é uma das maiores preciosidades, uma vez que estamos cada vez mais
sobrecarregados com compromissos que não cessam nem nos finais de semana. Por isso, ter
produtos na cozinha que priorizam a praticidade e ajudam a economizar tempo, é essencial
nos dias de hoje.
Pensando nisso, a Hamilton Beach Brands do Brasil lançou o Liquidificador Multijarras para
tornar sua cozinha ainda mais prática e facilitar o preparo dos seus alimentos e bebidas
preferidos no seu dia-a-dia. Com função pulsar e triturar, inclui jarras feitas em Tritan™, um
copoliéster altamente resistente a manchas e riscos. São quatro tamanhos: uma de 1L; duas de
500 ml, com tampas para viagem; e uma jarra de 250ml, com tampa tipo abre e fecha, ideais
para diversos usos.
Lançado na Eletrolar 2016, o Liquidificador Multijarras é um dos sete produtos que a Hamilton
Beach está trazendo de sua moderna linha comercializada nos Estados Unidos. “Os produtos
lançados no Brasil são estrategicamente pensados na sua utilidade para o brasileiro. Fomos os
primeiros a trazer um liquidificador individual e agora a oferecer diversos tamanhos de jarras
em um único produto”, afirma Eduardo Meirelles, gerente geral da Hamilton Beach no Brasil.
O portfólio brasileiro, formado por cafeteiras, processadores de alimentos, aparelhos para
cozinhar e ferros de passar, conta a partir de agora com trinta e dois produtos no total. A lista
completa de parceiros que vendem produtos da Hamilton Beach pode ser vista no site:
www.hamiltonbeach.com.br/onde-encontrar.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 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.
Para mais informações,
acesse: www.hamiltonbeach.com.br / www.facebook.com/hamiltonbeachBRASIL

Informações Técnicas do Liquidificador Multijarras da Hamilton Beach
• Um tamanho para cada função
• 4 jarras
• Ótimo para alimentos e bebidas
• Lâminas removíveis e intercambiáveis
• Função Pulsar: Mais controle para triturar
• Inclui 4 jarras Tritan™ - o melhor do vidro e do plástico juntos
- Uma jarra de 1L
- Duas jarras de 500ml com tampa para viagem
- Uma jarra de 250ml com tampa abre e fecha
• Deseja misturar e sair? Use a jarra de mistura de 500 ml com a tampa de viagem
• Quer misturar uma receita maior? Utilize a jarra de mistura de 1 Litro
• Livre de BPA nas partes que tem contato com o alimento
• Garantia limitada de 3 anos
Informações à Imprensa: MarkeThings Comunicação & Eventos
Alice Bugarib – alice@markethings.com.br – (11) 5080.9906/ 9.9161.4468
Luciana Albernaz – luciana@markethings.com.br – (11) 5080.9906/ 9.9803.5538

