
Αποχυμωτής

Viva Collection

  500W

Γρήγορο καθάρισμα (QuickClean)

1,5L

Διακοπή σταξίματος

 
HR1832/00

Μέγιστη ποσότητα χυμού. Ελάχιστη ακαταστασία.

Μικρό μέγεθος, όλα σε ένα

Όλα όσα περιμένετε από έναν αποχυμωτή (μεγάλη εξαγωγή χυμού, καθάρισμα μέσα σε 1

λεπτό) τώρα σε μικρό σχέδιο με το μισό μέγεθος! * Απολαύστε φρεσκοστυμμένους

φυσικούς χυμούς κάθε μέρα.

Φρέσκος χυμός κάθε μέρα

Μικρό μέγεθος, για να μην πιάνει χώρο στον πάγκο

Χυμός απευθείας στο ποτήρι σας

Έως και 1,5 λίτρα χυμού μονομιάς

Καθάρισμα σε 1 λεπτό!

Τεχνολογία QuickClean

Σουρωτήρι QuickClean

Όλος ο πολτός συλλέγεται σε ένα δοχείο για εύκολη απόρριψη

Λείες επιφάνειες και εύκολο καθάρισμα

Εύκολη χρήση

Εύκολος έλεγχος, με το διαφανές δοχείο πολτού

Προστασία για να μην στάζει ο χυμός

Όλα τα αποσπώμενα μέρη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
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Χαρακτηριστικά

Συμπαγής σχεδίαση

Ο αποχυμωτής πιάνει ελάχιστο χώρο, αφού διαθέτει

το μισό μέγεθος*. Μπορείτε να τον τοποθετήσετε

στον πάγκο ή να τον αποθηκεύσετε πανεύκολα.

Άμεσο σερβίρισμα

Αυτός ο αποχυμωτής σας δίνει τη δυνατότητα να

χρησιμοποιήσετε το δικό σας ποτήρι (μέγιστο ύψος

12 εκ.). Τοποθετήστε το απευθείας κάτω από το

στόμιο και στύψτε.

Έως και 1,5 λίτρα χυμού μονομιάς

Μπορείτε να φτιάξετε έως και 1,5 λίτρο χυμού χωρίς

να αδειάσετε το δοχείο πολτού.

Τεχνολογία QuickClean

Ο αποχυμωτής της Philips είναι ειδικά σχεδιασμένος

για εύκολο καθάρισμα, με την τεχνολογία QuickClean.

Τώρα μπορείτε να τον καθαρίσετε μέσα σε 1 λεπτό,

χάρη στο ενσωματωμένο δοχείο πολτού και τις λείες

επιφάνειες.

Σουρωτήρι QuickClean

Πολύ συχνά στο σουρωτήρι μένουν οι ίνες του

πολτού, με αποτέλεσμα να καθαρίζεται δύσκολα. Με

την πρωτοποριακή τεχνολογία QuickClean, όλες οι

επιφάνειες του σουρωτηριού είναι λείες, ώστε να

μπορείτε να απομακρύνετε τις ίνες με ένα απλό

σφουγγαράκι της κουζίνας.

Ενσωματωμένο δοχείο πολτού

Ο πολτός συλλέγεται στο κατάλληλο σημείο: στο

δοχείο πολτού του αποχυμωτή Philips. Αυτό σημαίνει

ότι δεν χρειάζεται να τον αφαιρείτε από άλλα μέρη,

όπως το καπάκι. Χάρη στη στρογγυλή σχεδίαση και

τις λείες επιφάνειες, ο πολτός είναι εύκολα

προσβάσιμος και το δοχείο καθαρίζεται πολύ πιο

εύκολα.

Λείες επιφάνειες και εύκολο καθάρισμα

Ο αποχυμωτής έχει σχεδιαστεί με στρογγυλό σχήμα

και λείες επιφάνειες, ώστε να τον καθαρίζετε εύκολα

κάτω από τη βρύση.

Διαφανές δοχείο πολτού

Διαδραστική λειτουργία! Το καπάκι και το δοχείο

πολτού είναι διάφανα, ώστε να μπορείτε να βλέπετε

τα φρούτα και τα λαχανικά που αποχυμώνονται, αλλά

και για να ξέρετε πότε ήρθε η ώρα να αδειάσετε το

δοχείο επειδή έχει γεμίσει.

Στόμιο προστασίας από διαρροές

Ενεργοποιήστε την, για να μην στάζει χυμό ο

αποχυμωτής σας. Το στόμιο προστασίας σταξίματος

καθαρίζεται εύκολα, είναι αποσπώμενο και

αποτελείται από υλικά που πλένονται στο πλυντήριο

πιάτων. Με μία απλή κίνηση, αποφεύγετε τις

σταγόνες χυμού και διατηρείτε τον πάγκο σας

καθαρό.

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Προδιαγραφές σχεδίασης

Χρώμα(τα): Μαύρο μελάνι

Υλικό κατασκευής περιβλήματος: Πλαστικό ABS

Υλικό κατασκευής κανάτας: Πλαστικό PP

Υλικό κατασκευής δοχείου πολτού και εξαρτήματος

ώθησης: ABS, SAN

Γενικές προδιαγραφές

Αντιολισθητικά πέλματα

Συσφιγκτήρες ασφαλείας

Μηχανισμός τυλίγματος καλωδίου

Μία βελτιστοποιημένη ταχύτητα: Για όλα τα φρούτα

Λειτουργίες προϊόντος: Προκαθαρισμός

Τεχνικές προδιαγραφές

Ρεύμα: 500 W

Τάση: 220/240 volt

Συχνότητα: 50/60 Hz

Μήκος καλωδίου: 0,80 ιγ

Δοχείο συλλογής πολτού: 1 Α

Διάμετρος στομίου τροφοδοσίας:

55 χιλιοστά

Κανάτα χυμού για μεγάλες ποσότητες: 500 ml

* Σε σύγκριση με τον αποχυμωτή Avance HR1869/70, HR1869/71,

HR1869/73
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