Sokovnik
Viva Collection
500 W
QuickClean
1,5 l
Zapora proti kapljanju
HR1832/02

Veliko soka. Brez napora.
Celovita kompaktna zasnova
Vse, kar potrebujete od sokovnika – učinkovito iztiskanje soka, čiščenje v manj kot
1 minuti – v kompaktni zasnovi polovične velikosti*. Vsak dan si privoščite zdrav in
doma pripravljen sok.
Vsak dan svež sok
Kompaktni sokovnik je vedno pri roki na kuhinjskem pultu
Sok iztiskajte naravnost v kozarec
Naenkrat iztisnite do 1,5 l soka
Čisto v 1 minuti!
Tehnologija QuickClean
Cedilo za hitro čiščenje
Vse tropine so zbrane v eni posodi za enostavnejše odstranjevanje
Gladke površine za enostavno čiščenje
Enostavna uporaba
Prozorna posoda za tropine za enostavno preverjanje tropin
Sistem za preprečevanje kapljanja preprečuje kapljanje soka
Vse snemljive dele lahko perete v pomivalnem stroju.

Sokovnik
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Značilnosti
Kompaktna zasnova

Tehnologija QuickClean

Prozorna posoda za tropine

Ker je za polovico manjši*, zavzame ta
sokovnik manj prostora. Preprosto ga lahko
odložite na kuhinjski pult ali ga shranite.

Tehnologija QuickClean omogoča enostavno
čiščenje sokovnika Philips. Zaradi vgrajene
posode za tropine in gladkih površin ga lahko
očistite v 1 minuti.

Uživajte v interaktivnem iztiskanju soka. Pokrov
in posoda za tropine sta prozorna, zato vidite
sadje in zelenjavo, iz katere iztiskate sok.
Vidite tudi, kdaj je posoda polna in jo morate
izprazniti.

Takojšnja postrežba
Cedilo za hitro čiščenje

Dulec s preprečevanjem kapljanja

Sokovnik omogoča uporabo lastnih kozarcev
(največ 12 cm v višino). Kozarec postavite
neposredno pod vdelano pipo in aparat je že
pripravljen na stiskanje soka.
Naenkrat iztisnite do 1,5 l soka

V cedilu se ponavadi nabere precej vlaknastih
tropin, zato ga je težko očistiti. Zaradi
inovativne tehnologije QuickClean so vse
površine cedila gladke, zato vlakna lahko
obrišete s standardno kuhinjsko gobico.
Vgrajena posoda za tropine

Ko je sistem aktiviran, dulec preprečuje
kapljanje iz sokovnika. Dulec za preprečevanje
kapljanja je mogoče izjemno enostavno čistiti,
saj ga je mogoče odstraniti in je izdelan iz
materialov, ki jih je mogoče čistiti v
pomivalnem stroju. Z eno enostavno potezo
preprečite kapljanje soka in ohranite svoj pult
čist.

Naenkrat lahko pripravite do 1,5 litra soka, ne
da bi morali izprazniti posodo za tropine.
Tropine se zbirajo v edino primerno posodo:
posodo za tropine sokovnika Philips. To
pomeni, da vam tropin ni potrebno več čistiti z
drugih delov, kot je na primer pokrov. Okrogla
oblika in gladka površina brez kotičkov in rež
omogoča enostaven dostop in čiščenje posode.
Gladke površine in enostavno čiščenje
Sokovnik ima zaobljene linije in gladke
površine, za ga lahko enostavno sperete pod
tekočo vodo.

Zeleni logotip Philips
Philips ima okolju prijazne izdelke, s katerimi
lahko zmanjšate stroške, porabo energije in
izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo
pomembno okoljevarstveno izboljšavo na
enem ali več področjih prizadevanja za
varovanje okolja – energijska učinkovitost,
embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in
odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko
dobo.
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Speciﬁkacije
Oblikovne speciﬁkacije
Barva: Črna
Ohišje: ABS, plastika
Material vrča: PP, plastika
Material posode za tropine in potiskala: ABS,
SAN

Splošne speciﬁkacije
Nedrseče nožice
Varnostne objemke
Prostor za shranjevanje kabla
Ena prilagojena hitrost: Za vse vrste sadja
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Tehnične speciﬁkacije
Napajanje: 500 W
Napetost: 220/240 V
Frekvenca: 50/60 Hz
Dolžina kabla: 0,80 m
Posoda za tropine: 1 L
Premer kanala za polnjenje: 55 mm
Kapaciteta vrča za sok: 500 ml

* V primerjavi s sokovnikom serije Avance HR1869/70,
HR1869/71, HR1869/73

