
Sulu spiede

Viva Collection

 

500 W

QuickClean

1,5 l

Pilienapture

 
HR1832/52

Vairāk sulas. Mazāk mīkstumu.
Viss vienā kompaktā konstrukcijā

Viss, ko gaidāt no sulu spiedes – jaudīga sulas izspiešana, tīrīšana 1 min laikā –

kompaktā konstrukcijā, kas ir puse no izmēra! *. Palutiniet sevi ar veselīgu mājās

gatavotu sulu katru dienu.

Vienkārša lietošana

Vienkārša mīkstuma noteikšana ar caurspīdīgo biezumu tvertni

Pilienapture novērš sulas pilēšanu

Visas noņemamās detaļas var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā

Iztīrīts 1 minūtes laikā!

QuickClean tehnoloģija

Viss mīkstums tiek savākts vienā tvertnē, atvieglojot tā izņemšanu

QuickClean siets

Gludas virsmas un viegla tīrīšana

Svaiga sula katru dienu

Kompakta sulu spiede, kas vienmēr pa rokai uz jūsu virtuves letes

Sula tieši jūsu glāzē

Līdz 1,5 l sulas vienā reizē



Sulu spiede HR1832/52

Izceltie produkti

Pilienaptures uzgalis

Pēc aktivizēšanas pilienapture novērš sulas

pilēšanu. Pilienaptures uzgalis ir viegli tīrāms,

jo tas ir noņemams un izgatavots no

materiāliem, ko var mazgāt trauku mazgāšanas

mašīnā. Ar vienu vienkāršu darbību varat

novērst sulas pilēšanu un saglabāt letes

virspusi tīru.

Caurspīdīga biezumu tvertne

Patiesi aizraujoša sulas izspiešanas pieredze.

Vāks un biezumu tvertne ir caurspīdīgi, un jūs

varat redzēt augļus un dārzeņus to apstrādes

laikā. Tas nozīmē, ka varat precīzi noteikt, kad

tvertne ir pilna un to nepieciešams iztukšot.

Kompakts dizains

Ar konstrukciju, kas ir puse no izmēra*, šī sulu

spiede aizņem nelielu vietu. Varat to novietot

uz virtuves letes vai ērti uzglabāt.

Var uzreiz pasniegt galdā

Šī sulu spiede sniedz iespēju izmantot jūsu

glāzi (maks. 12 cm augstums). Novietojiet to

zem iebūvētā krāna, un esat gatavs iegūt sulu.

Līdz 1,5 l sulas vienā reizē

Var pagatavot līdz 1,5 l sulas vienā reizē, nav

nepieciešams iztukšot biezumu tvertni.

QuickClean tehnoloģija

Philips sulu spiedi ar QuickClean tehnoloģiju ir

viegli tīrīt. Pateicoties iebūvētajai biezumu

tvertnei un gludajām virsmām, tīrīšanu var

paveikt 1 minūtē.

Drīkst mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā

Vieglākai un ātrākai tīrīšanai visas

noņemamās detaļas var droši mazgāt trauku

mazgāšanas mašīnā.

Iestrādāta mīkstuma tvertne

Viss mīkstums tiks savākts vienuviet, kur tam

jābūt: Philips sulu spiedes biezumu tvertnē.

Tas nozīmē, ka vairs nav nepieciešams tīrīt

mīkstumu no kādām citām sulu spiedes daļām,

piemēram, vāka. Turklāt, pateicoties

noapaļotajam dizainam un gludajām virsmām,

kurās nav stūru un spraugu, mīkstumam var

ērtāk piekļūt un tvertni daudz vieglāk iztīrīt.

QuickClean siets

Parasti sietā iestrēgst liels daudzums

mīkstuma, un to ir ļoti grūti iztīrīt. Pateicoties

novatoriskajai QuickClean tehnoloģijai, visas

sieta virsmas ir gludas, un jūs varat noslaucīt

mīkstumu šķiedras ar parastu virtuves sūkli.

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt

izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu

daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides

aizsardzību vienā vai vairākās Philips

ekoloģiski galvenajās sfērās —

energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija un

uzticamība ekspluatācijas laikā.
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Specifikācijas

Dizaina specifikācijas

Krāsa(s): Zāles zaļa

Korpusa materiāls: ABS plastmasa

Krūzes materiāls: PP plastmasa

Biezumu tvertnes un bīdņa materiāls: ABS,

SAN

Vispārējas specifikācijas

Neslīdoša pamatne

Drošības skavas

Iebūvēta vada glabātuve

Viens optimizēts ātrums: Visiem augļiem

Tehniskā specifikācija

Strāvas padeve: 500 W

Spriegums: 220/240 V

Frekvence: 50/60 Hz

Vada garums: 0,80 m

Biezumu tvertne: 1 l

Padeves caur. diametrs: 55 mm

Ietilpīga sulas krūze: 500 ml

* Salīdzinājumā ar Avance kolekcijas sulu spiedi

HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73
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