Sulčiaspaudė
Viva Collection
400 W
„QuickClean“
1,5 l
Lašėjimo sustabdymas
HR1832/45

Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
Viskas vienoje kompaktiškoje konstrukcijoje
Viskas, ko tikitės iš sulčiaspaudės – itin galingas spaudimas, išvaloma vos per 1
min. – kompaktiško, vos pusės įprastos sulčiaspaudės dydžio, dizaino prietaise! *.
Kasdien mėgaukitės sveikomis namuose spaustomis sultimis.
Šviežios sultys kasdien
Kompaktiška sulčiaspaudė visada po ranka ant virtuvės stalo
Spauskite sultis tiesiai į stiklinę
Iki 1,5 l sulčių vienu spaudimu
Išvalykite per 1 minutę!
Technologija „QuickClean“
„QuickClean“ sietelis
Visi tirščiai surenkami vienoje vietoje – taip lengva juos pašalinti
Lygūs ir lengvai valomi paviršiai
Paprasta naudoti
Lengva patikrinti, kiek yra tirščių – jų indas yra permatomas
Apsauga nuo lašėjimo neleidžia sultims lašėti
Visas nuimamas dalis galima plauti indaplovėje

Sulčiaspaudė

HR1832/45

Ypatybės
Kompaktiškas dizainas

Technologija „QuickClean“

Permatomas tirščių indas

Būdama tik pusės įprastos sulčiaspaudės
dydžio, ši sulčiaspaudė užima nedaug vietos*.
Ją galite palikti ant virtuvinio stalo arba bet kur
lengvai patalpinti.

„Philips“ sulčiaspaudę lengva valyti dėl
„QuickClean“ technologijos. Dėl integruoto
tirščių indo ir glotnių paviršių išvalysite vos per
1 minutę.

Sultis spausti interaktyviai yra smagu.
Dangtelis ir tirščių indas yra skaidrūs, kad
galėtumėte matyti vaisius ir daržoves, kurių
sultis spaudžiate. Todėl tiesiogiai matote, kada
indas prisipildo ir jį reikia ištuštinti.

Iškart paruoštas patiekalas

„QuickClean“ sietelis
Snapelis su apsauga nuo lašėjimo

Su šia sulčiaspaude galite naudoti ir savas
stiklines (maks. 12 cm aukščio). Pastatykite ją
po integruotu snapeliu ir spauskite sultis.
Iki 1,5 l sulčių vienu spaudimu

Paprastai daug tirščių skaidulų įstringa
sietelyje, todėl jį labai sunku išvalyti. Dėl
naujausios „QuickClean“ technologijos visi
sietelio paviršiai yra glotnūs. Todėl galite
nubraukti skaidulas paprasčiausiai kempine.
Integruotas tirščių indas

Galite išspausti iki 1,5 l sulčių vienu spaudimu
neišvalę tirščių indo.
Visi tirščiai surenkami vienoje vietoje, kur jie ir
turėtų patekti – į „Philips“ sulčiaspaudės tirščių
indą, todėl daugiau nebereikės pašalinti jų
nuo kitų sulčiaspaudės dalių, pvz., dangtelio.
Kadangi paviršiai yra aptakūs ir lygūs be
sunkiai pasiekiamų vietų, tirščius lengva
pasiekti, o indą daug paprasčiau valyti.
Lygūs ir lengvai valomi
Sulčiaspaudės forma yra apvali, o paviršiai
lygūs, kad būtų lengviau ją plauti po tekančiu
vandeniu.

Įjungus lašėjimo stabdymo funkciją, sultys
nelašės iš sulčiaspaudės. Tokį lašėjimą
stabdantį snapelį labai lengva išvalyti, nes jį
galima nuimti ir plauti indaplovėje. Vos vienu
lengvu judesiu apsaugosite, kad sultys
nelašėtų, o virtuvinis stalas būtų švarus.

„Philips Green“ logotipas
„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti
išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.
Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant
aplinką vienoje arba keliose „Philips“
ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos
vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,
svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo
veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

Sulčiaspaudė
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Speciﬁkacijos
Projektinės speciﬁkacijos
Spalva (-os): Raudona
Tvirtas korpusas: ABS plastikas
Sulčių ąsočio medžiaga: PP plastikinis
Tirščių indo ir stūmiklio medžiaga: ABS, SAN

© 2019 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Speciﬁkacijos gali būti keičiamos be
įspėjimo. Prekių ženklai yra
„Koninklijke Philips N.V.“ ar jų
atitinkamų savininkų nuosavybė.

Bendrosios speciﬁkacijos
Neslystančios kojelės
Saugos gnybtai
Integruota laido saugykla
Vienas optimizuotas greitis: Visiems vaisiams

Techniniai duomenys
Maitinimas: 400 W
Įtampa: 220 / 240 V
Dažnis: 50/60 Hz
Maitinimo laido ilgis: 0,80 m
Tirščių indas: 1 l
Tiekimo vamzdis, skersmuo: 55 mm
Didelės talpos sulčių indas: 500 ml

Išleidimo data
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Versija: 2.0.1

www.philips.com

* Palyginti su „Avance“ kolekcijos sulčiaspaude
HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73

