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400 W

1,5 L de uma só vez

 
HR1832/30

Extração fácil de todo o sumo.
Design compacto "tudo em um"

Tudo o que poderia esperar de um espremedor – elevada extracção de sumo, limpeza em 1 minuto – num

design compacto com metade do tamanho! * Delicie-se com sumos saudáveis e caseiros todos os dias.

Sumo fresco todos os dias

Espremedor compacto sempre à mão na bancada da sua cozinha

Extraia sumo directamente para o seu copo

Até 1,5 L de uma só vez

Limpo em 1 minuto!

Tecnologia QuickClean

Coador QuickClean

Toda a polpa recolhida num só local para eliminação fácil

Superfícies lisas e fáceis de limpar

Fácil de utilizar

Verificação fácil da polpa com o recipiente para a polpa transparente

Antipingos para impedir a queda de gotas de sumo

Todas as peças destacáveis podem ir à máquina de lavar a loiça



Espremedor HR1832/30

Destaques

Design compacto

Com apenas metade do tamanho*, este

espremedor ocupa um espaço limitado. Pode

deixá-lo na bancada da sua cozinha ou

guardá-lo facilmente.

Servir directamente

Este espremedor permite-lhe utilizar o seu

próprio copo (altura máx. de 12 cm). Coloque-o

directamente sob a saída integrada e está

pronto a extrair sumo.

Até 1,5 L de uma só vez

Pode preparar até 1,5 L de sumo de uma só

vez, sem precisar de esvaziar o recipiente para

a polpa.

Tecnologia QuickClean

O espremedor Philips foi concebido para uma

limpeza fácil graças à tecnologia QuickClean.

A limpeza pode agora ser feita em 1 minuto,

graças ao recipiente para polpa integrado e às

superfícies lisas.

Coador QuickClean

Normalmente, muitas fibras da polpa ficam

presas no coador, o que dificulta a limpeza.

Graças à inovadora tecnologia QuickClean

todas as superfícies do coador são lisas, o que

ajuda a limpar as fibras com uma esponja de

cozinha normal.

Recipiente para a polpa integrado

A polpa será toda recolhida no local onde

pertence: no recipiente para polpa do seu

espremedor Philips. Isto significa que agora

não é necessário remover a polpa de outras

peças, como a tampa, por exemplo. Graças ao

design arredondado e às superfícies macias

sem cantos e recantos, a polpa é fácil de

alcançar e o recipiente é muito mais fácil de

limpar.

Liso e fácil de limpar

O espremedor tem uma forma arredondada e

superfícies lisas para facilitar o enxaguamento

em água corrente.

Recipiente para a polpa transparente

Desfrute uma experiência de extracção de

sumo verdadeiramente interactiva. A tampa e o

recipiente para polpa são transparentes para

poder ver o sumo a ser extraído dos seus frutos

e legumes. Também vê directamente quando o

recipiente está cheio, o que significa que é

necessário esvaziá-lo.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.



Espremedor HR1832/30

Especificações

Especificações de design

Cor(es): Branco estrela

Material do corpo: Plástico ABS

Material do jarro: Plástico PP

Material do recipiente para a polpa e

calcador: ABS, SAN

Especificações gerais

Suporte antideslize

Grampos de segurança

Compartimento do fio integrado

Uma velocidade optimizada: Para todas as

frutas

Especificações técnicas

Potência: 400 W

Voltagem: 220/240 V

Frequência: 50/60 Hz

Comprimento do cabo de alimentação:

0,80 m

Recipiente para a polpa: 1 L

Diâm. do tubo de alimentos: 55 mm

Capacidade do jarro de sumo: 500 ml

* Em comparação com o espremedor da colecção Avance

HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73
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