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Nikmati susu kedelai lembut dengan

mudah dan tanpa repot
Buat susu kedelai lembut dengan mudah menggunakan pembuat susu kedelai Philips ini, yang dilengkapi dua

bilah pisau berbentuk bumerang. Berkat fungsi "Easy Clean" dan tutup kedap air, susu kedelai segar buatan

sendiri kini bisa dinikmati dengan mudah - untuk Anda & keluarga

Memotong dengan lebih baik

Pisau ganda berbentuk bumerang untuk memotong lebih tipis

Mudah dibersihkan

Desain tanpa sangkar memudahkan pembersihan

Tombol "Easy Clean" khusus agar lebih praktis

Radius dasar panci yang diperbesar memudahkan pembersihan

Mudah disaring

Tuntas menyaring dengan sekali tuang tanpa mengaduk

Aman digunakan

Tutup melindungi koneksi daya agar aman saat dicuci

Pelumas 100% food-grade pada segel batang motor & bagian berputar

Mudah digunakan

Empat program untuk menikmati minuman favorit dengan mudah
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Kelebihan Utama

Pisau ganda berbentuk bumerang

Pisau ganda berbentuk bumerang yang

didesain khusus dapat memotong lebih tipis.

Kedua bilah geriginya membengkok ke bawah

dengan sudut berbeda, menghasilkan kontak

yang lebih efektif dengan kacang saat

memotong. Selain itu, sayap dua sisinya

meningkatkan penyebaran kacang untuk

kinerja pemotongan yang optimal.

Desain tanpa sangkar

Desain tanpa sangkar dan permukaan mulus

tanpa sekrup dan sudut mencuat membuat alat

lebih mudah dibersihkan

Tombol "Easy Clean"

Tekan tombol "Easy Clean" untuk memulai

pembersihan awal dengan memanaskan dan

mengaduk air, memudahkan pembersihan

yang praktis, tanpa repot

Radius dasar diperbesar

Radius dasar panci yang diperbesar

membuatnya mudah dijangkau, sehingga

Anda dapat membersihkannya dengan sekali

usap.

Ayakan berdesain khusus

Tuntas menyaring dengan sekali tuang tanpa

mengaduk berkat ayakan berdesain khusus

Tutup koneksi daya

Tutup ini mencegah air masuk ke koneksi

daya, sehingga alat bisa lebih aman dicuci

Pelumas 100% food-grade

Pelumas 100% food-grade pada segel batang

motor & bagian berputar

Minuman favorit jadi mudah dibuat

Membuat minuman favorit menjadi mudah

dengan memilih program yang tepat, termasuk

susu kedelai kering/rendam, susu kedelai

dengan lima macam biji-bijian, pasta beras, &

jus sayur/buah
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Spesifikasi

Aksesori

Ayakan

Gelas ukur

Spesifikasi desain

Bahan rangka luar: plastik

Bahan rangka dalam: baja anti karat

Warna: Putih cerah dan ungu lavender

Berat alat: 2,39 kg

Spesifikasi teknis

Kapasitas: 1,0~1,2 L

Daya motor: 150 W

Daya pemanas: 900 W

Frekuensi: 50 Hz

Voltase: 230 volt
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