
 

Mahlapress

Viva Collection

 
Kiirpuhastus

1,5 l, M-sisestamistoru

500 W

 

HR1836/00

Rohkem mahla, vähem askeldamist
Kõik ühes kompaktses kujunduses

Kõik, mida te mahlapressilt ootate – suur mahlaeraldus, puhastamine ühe

minutiga – kompaktses korpuses, mis on poole väiksem! *. Nautige iga päev

tervislikku kodus valmistatud mahla!

Värske mahl iga päev

Kompaktne mahlapress on teie köögis alati käepärast

Pressige korraga kuni 1,5 l mahla

Mahla pressimine otse klaasi

Võimas 500 W mootor

Puhastage 1 minutiga, kasutades QuickClean tehnoloogiat

Tehnoloogia QuickClean

Tilgalukk tagab puhta köögilaua

Viljaliha langeb vabalt ühte mahutisse

Lihtne kasutada

Viljaliha saab läbipaistva viljaliha nõu abil lihtsalt kontrollida

Kõik eemaldatavad osad on nõudepesumasinas pestavad



Mahlapress HR1836/00

Esiletõstetud tooted Spetsifikatsioon

Kompaktne disain

See poole väiksem* mahlapress võtab vähe

ruumi. Võite jätta selle köögi tööpinnale või

hõlpsalt hoiundada.

Kohe valmis serveerimiseks

See mahlapress võimaldab teil kasutada oma

klaasi (mille kõrgus on kuni 12 cm). Asetage

see otse sisseehitatud kraani alla ja olete

mahla valmistamiseks valmis.

Pressige korraga kuni 1,5 l mahla

Võite valmistada korraga kuni 1,5 l mahla,

enne kui viljalihanõud on vaja tühjendada.

Võimas 500 W mootor

500 W mootor võimaldab ka kõige raskemini

töödeldavatest puu- ja köögiviljadest mahla

pressida.

Tehnoloogia QuickClean

Tänu QuickCleani tehnoloogiale on Philipsi

mahlapressi kerge puhastada. Selleks kulub

nüüd vaid 1 minut – seda tänu seadmesisesele

viljalihanõule ja siledatele pindadele.

Läbipaistev viljaliha nõu

Nautige tõeliselt interaktiivset

mahlapressimiselamust. Kaas ja viljalihanõu

on läbipaistvad, tänu millele näete puu- ja

köögiviljade mahlaks pressimist. Samuti saate

kohe näha, kui anum saab täis ja on aeg seda

tühjendada.

Masinpestav

Et puhastamine oleks lihtsam ja kiirem, on

kõiki eemaldatavaid osasid võimalik pesta

nõudepesumasinas.

Lekkevaba

Integreeritud tilgalukk võimaldab jätta mahla

pressimise ajutiselt pooleli, jättes köögipinnad

täiesti puhtaks. Tilgaluku aktiveerimiseks tuleb

lihtsalt tila pöörata.

Viljaliha ühes kohas

Tänu nurkadeta ümarale kujule kogutakse

jäägid viljalihanõusse.

Üldine spetsifikatsioon

Kiirusesätete arv: 1

Toote omadused: Nõudepesumasinas pestav,

Sisseehitatud juhtmehoidik, Libisemiskindel

jalg, Kiirpuhastus

Tehnilised andmed

Võimsus: 500 W

Pinge: 220/240 V

Sagedus: 50/60 Hz

Juhtme pikkus: 0,80 m

Kannu maht: 0,5 l

Viljaliha nõu maht: 1 l

Tarvikud

Komplektis: Kann

Disain

Värvus: Hall metallik

Viimistlus

Kannu materjal: Plast

Põhikorpuse materjal: Alumiinium

Kaal ja mõõtmed

Sisestustoru läbimõõt: 55 mm

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad

vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2

heitkoguseid. Kuidas? Nende

keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt

ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku

tooterühma keskses valdkonnas –

energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,

ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning

usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.

* Võrreldes Avance'i kollektsiooni mahlapressiga

HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73
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