
Сокоизстисквачка

Viva Collection

  400 W

QuickClean

1,5 л

Спиране на прокапването

 
HR1832/45

Максимално количество сок. Минимални грижи.

Компактен дизайн "всичко в едно"

Всичко, което очаквате от една сокоизстисквачка – високо ниво на изцеждане на сока,

почистване за 1 минута – в компактна конструкция с двойно по-малък размер! * Поглезете

се с удоволствието от здравословен домашно приготвен сок всеки ден.

Пресен сок всеки ден

Компактна сокоизстисквачка, винаги подръка на плота в кухнята ви

Изцеждайте сок направо в чашата

Изцедете до 1,5 л сок с един замах

Почистване за 1 минута!

Технология QuickClean

Цедка QuickClean

Цялата плодова каша, събрана на едно място, за лесно изхвърляне

Гладки и лесни за почистване повърхности

Лесна употреба

Лесна проверка на количеството плодова каша с прозрачния контейнер

Спиране на прокапването, за да не капе сок

Всички подвижни части могат да се почистват в съдомиялна машина



Сокоизстисквачка HR1832/45

Акценти

Компактна конструкция

С наполовина по-малкия си размер*, тази

сокоизстисквачка отнема ограниченото пространство.

Можете да я оставите на кухненския си плот или да

я съхранявайте лесно.

Директно сервиране

Тази сокоизстисквачка ви позволява да използвате

своя собствена чаша (макс. 12 cm височина).

Поставете я директно под вградения кран и сте

готови да изстисквате.

Изцедете до 1,5 л сок с един замах

Можете да направите до 1,5 литра сок с един замах,

без да се налага да изпразвате контейнера за плодова

каша.

Технология QuickClean

Сокоизстисквачката Philips е проектирана за лесно

почистване благодарение на технологията

QuickClean. Почистването вече може да се направи

за 1 минута благодарение на гладките повърхности и

вградения контейнер за плодова каша.

Цедка QuickClean

Обикновено голямо количество фибри остава в

цедката, което значително затруднява почистването

й. Благодарение на иновативната технология

QuickClean всички повърхности на цедката са гладки,

което ви помага да избършете влакната с обикновена

кухненска гъба.

Вграден контейнер за плодова каша

Цялата плодова каша се събира само там, където

трябва – в контейнера за плодова каша на вашата

сокоизстисквачка Philips. А това означава, че вече

няма да я почиствате от други части на уреда,

например капака. Заоблената конструкция и гладките

повърхности без ъгли и процепи позволяват да

достигнете лесно плодовата каша и много по-лесно

да почистите контейнера.

Гладка и лесна за почистване

Сокоизстисквачката е проектирана със закръглени

форми и гладки повърхности, за да улесни

изплакването с течаща вода.

Прозрачен контейнер за плодова каша

Следете всяка капка сок. Капакът и контейнерът за

плодова каша са прозрачни, за да виждате как се

изцеждат плодовете и зеленчуците. Освен това

виждате и кога контейнерът е пълен и трябва да го

изпразните.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.



Сокоизстисквачка HR1832/45

Спецификации

Спецификации на дизайна

Цвят (цветове): Червено

Материал – корпус: ABS пластмаса

Материал – кана: Пластмаса (полипропилен)

Материал – контейнер за плодова каша и бутало:

ABS, SAN

Общи спецификации

Неплъзгащи се крачета

Предпазни щипки

Отделение за съхранение на кабела

Една оптимизирана скорост: За всички плодове

Технически данни

Захранване: 400 W

Напрежение: 220/240 V

Честота: 50/60 Hz

Честота: 50/60 Hz

Дължина на кабела: 0,80 м

Контейнер за плодова каша: 1 л

Улей за подаване с диаметър:

55 мм

Вместимост – кана за сок: 500 мл

* В сравнение със сокоизстисквачката от колекция Avance

HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73
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