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Viva Collection

 
500 W

QuickClean

1,5 l

Funkcia proti odkvapkávaniu
Drip stop

 
HR1832/02

Maximálne množstvo šťavy. Minimum

neporiadku.

Univerzálny a kompaktný dizajn

Všetko, čo očakávate od kvalitného odšťavovača – veľký objem získanej šťavy,

čistenie do 1 minúty a kompaktný dizajn s polovičnou veľkosťou!* Doprajte si

každý deň potešenie zo zdravého, doma pripraveného džúsu.

Každý deň čerstvá šťava

Kompaktný odšťavovač vždy po ruke na kuchynskej linke

Odšťavujte priamo do pohára

Odšťaví až 1,5 l naraz

Čistý už za 1 minútu!

Technológia QuickClean

Sitko QuickClean

Všetka dužina sa zachytí do jednej nádoby na ľahké odstránenie

Hladké povrchy s ľahkým čistením

Jednoduché používanie

Jednoduchá kontrola množstva dužiny vďaka priehľadnej nádobe

Funkcia zastavenia odkvapkávania, ktorá zabráni kvapkaniu šťavy

Všetky odnímateľné časti sú umývateľné v umývačke riadu



Odšťavovač HR1832/02

Hlavné prvky

Kompaktný dizajn

Vďaka polovičnej veľkosti* odšťavovač

nezaberie veľa priestoru. Môžete ho nechať na

kuchynskej linke alebo ho jednoducho uložiť.

Priamy podávač

S týmto odšťavovačom môžete použiť vlastný

pohár (max. 12 cm vysoký). Položte ho priamo

pod integrovaný výpustný otvor a môžete začať

odšťavovať.

Odšťaví až 1,5 l naraz

Môžete získať až 1,5 l šťavy naraz bez potreby

vyprázdniť nádobu na dužinu.

Technológia QuickClean

Odšťavovač Philips je vďaka technológii

QuickClean pripravený na ľahké čistenie.

Vďaka vstavanej nádobe na dužinu a hladkým

povrchom vám jeho čistenie nezaberie ani 1

minútu.

Sitko QuickClean

V sitku sa zvyčajne zachytí veľa vlákien z

dužiny a jeho čistenie je tak veľmi náročné.

Vďaka inovatívnej technológii QuickClean sú

všetky povrchy sitka hladké, čo umožňuje ľahké

zotretie vlákien pomocou bežnej kuchynskej

špongie.

Vstavaná nádoba na dužinu

Všetka dužina sa zachytáva presne tam, kde

má: v nádobe na dužinu odšťavovača Philips.

To znamená, že už nebudete musieť

odstraňovať dužinu z iných častí, napríklad

veka. Vďaka oblému dizajnu a hladkým

povrchom bez kútov a škár sa dužina

nezachytáva a nádoba sa čistí oveľa ľahšie.

Hladké a ľahké čistenie

Odšťavovač má zaoblené tvary a hladký

povrch, aby sa dal ľahko vypláchnuť tečúcou

vodou.

Priehľadná nádoba na dužinu

Vychutnajte si skutočne interaktívne

odšťavovanie. Veko aj nádoba na dužinu sú

priehľadné, takže môžete sledovať, ako sa

získava šťava z vášho ovocia a zeleniny.

Zároveň ľahko uvidíte, kedy je nádoba plná a

treba ju vyprázdniť.

Nalievací výpust bez odkvapkávania

Po aktivácii táto funkcia zastaví kvapkanie

šťavy. Nalievací výpust bez odkvapkávania sa

veľmi ľahko čistí, pretože ho možno

odmontovať a je vyrobený z materiálov

vhodných do umývačky riadu. Jedným

jednoduchým pohybom zabránite kvapkaniu

šťavy a vaša pracovná doska bude vždy čistá.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Špecifikácia dizajnu

Farba(y): Atramentová čierna

Materiál plášťa: Plast ABS

Materiál nádoby: Plastové PP

Materiál nádoby na dužinu a zatláčadla: ABS,

SAN

Všeobecné špecifikácie

Protisklzové nožičky

Bezpečnostná svorka

Integrovaný priestor na uloženie kábla

Jedna optimalizovaná rýchlosť: Pre všetky

typy ovocia

Vlastnosti produktu: Predčistenie

Technické špecifikácie

Príkon: 500 W

Napätie: 220/240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Dĺžka kábla: 0,80 m

Nádoba na dužinu: 1 L

Priemer podávacej trubice: 55 mm

Kapacita nádoby na šťavu: 500 ml

* V porovnaní s odšťavovačom z radu Avance HR1869/70,

HR1869/71, HR1869/73
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