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Dużo soku bez zbędnej krzątaniny.
Wszystkie funkcje w jednym niewielkim urządzeniu

Wszystko, czego można oczekiwać od sokowirówki — wydajne wyciskanie soku i czyszczenie w mniej niż

minutę — w urządzeniu o kompaktowym, dwa razy mniejszym rozmiarze!* Zafunduj sobie codzienną

przyjemność picia zdrowego domowego soku.

Świeży sok każdego dnia

Kompaktowa sokowirówka zawsze pod ręką na kuchennym blacie

Wyciskanie soku prosto do szklanki

Wyciśnij do 1,5 litra soku za jednym razem

Czyszczenie trwa zaledwie minutę

Technologia QuickClean

Sitko QuickClean

Zebranie całego miąższu w jednym miejscu umożliwia jego łatwe usuwanie

Gładkie i łatwe w czyszczeniu powierzchnie

Wygodne użytkowanie

Łatwe sprawdzanie ilości miąższu dzięki przezroczystemu pojemnikowi

Blokada kapania zapobiega spływaniu soku na stół

Wszystkie zdejmowane elementy można myć w zmywarce



Sokowirówka HR1832/50

Zalety

Kompaktowa konstrukcja

Dzięki o połowę mniejszemu rozmiarowi*

sokowirówka nie zabiera dużo miejsca. Można

pozostawić ją na kuchennym blacie lub łatwo

schować.

Gotowe do podania

Sokowirówka umożliwia używanie własnej

szklanki (o maks. wysokości 12 cm). Wystarczy

umieścić ją pod wbudowanym kranikiem i

można wyciskać sok.

Wyciśnij do 1,5 litra soku za jednym razem

Możesz uzyskać do 1,5 litra soku za jednym

razem bez konieczności opróżniania pojemnika

na miąższ.

Technologia QuickClean

Sokowirówka Philips została opracowana z

myślą o łatwym czyszczeniu — w tym celu

zastosowano technologię QuickClean.

Urządzenie można teraz wyczyścić w ciągu

niecałej minuty dzięki wbudowanemu

pojemnikowi na miąższ i gładkim

powierzchniom.

Sitko QuickClean

Wiele włókien miąższu często utyka w sitku, co

bardzo utrudnia jego czyszczenie. Dzięki

innowacyjnej technologii QuickClean

wszystkie powierzchnie sitka są gładkie, co

umożliwia usunięcie włókien za pomocą

zwykłej gąbki kuchennej.

Wbudowany pojemnik na miąższ

Cały miąższ zbiera się wyłącznie w miejscu, w

którym powinien się znaleźć — w pojemniku

na miąższ sokowirówki firmy Philips. Oznacza

to, że nie trzeba już wydobywać miąższu z

innych części, takich jak pokrywka.

Zaokrąglona konstrukcja i gładkie powierzchnie

bez żadnych zakamarków zapewniają łatwy

dostęp do miąższu i łatwiejsze czyszczenie

pojemnika.

Gładkie i łatwe w czyszczeniu

Sokowirówka cechuje się zaokrąglonymi

kształtami i gładkimi powierzchniami, które

ułatwiają płukanie urządzenia pod bieżącą

wodą.

Przezroczysty pojemnik na miąższ

Wyciskaj sok w prawdziwie interaktywny

sposób. Pokrywa i pojemnik na miąższ są

przezroczyste, dzięki czemu można cały

obserwować proces wyciskania soku. Podczas

wyciskania widać także, kiedy pojemnik się

zapełni i kiedy należy go opróżnić.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Dane techniczne

Kolor(y): Soczysta zieleń

Materiał obudowy: Tworzywo ABS

Materiał dzbanka: Tworzywo PP

Materiał pojemnika na miąższ i popychacza:

Tworzywo ABS, Tworzywo SAN

Informacje ogólne

Stopy antypoślizgowe

Zaciski zabezpieczające

Wbudowany schowek na przewód

Jedna zoptymalizowana prędkość: Do

wszystkich owoców

Dane techniczne

Moc: 400 W

Napięcie: 220/240 V

Częstotliwość: 50/60 Hz

Długość przewodu: 0,80 m

Pojemnik na miąższ: 1 L

Średnica otworu na produkty: 55 mm

Pojemność dzbanka na sok: 500 ml

* W porównaniu z sokowirówką z kolekcji Avance

(HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73)
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