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Tippalukko

 

HR1836/00

Paljon mehua. Vaivattomasti.
Monitoiminen kompakti muotoilu

Kaikki mitä odotat mehulingolta – nopea mehustus ja puhdistus yhdessä

minuutissa – yhdistettynä kompaktiin, puolta pienempään muotoiluun! *

Hemmottele itseäsi joka päivä terveellisellä vastapuristetulla mehulla.

Tuoretta mehua joka päivä

Kompakti mehulinko on helppo säilyttää vaikkapa keittiön pöydällä

Jopa 1,5 litraa mehua kerralla

Mehua suoraan lasiin

Tehokas 500 watin moottori

QuickClean-tekniikan ansiosta puhdistus vie vain minuutin

QuickClean-tekniikka

Tippalukko pitää keittiötason siistinä

Jäte putoaa itsestään säiliöön

Helppokäyttöinen

Läpinäkyvästä jäteastiasta on helppo tarkistaa hedelmälihan kertyminen

Kaikki irrotettavat osat konepestäviä



Mehulinko HR1836/00

Kohokohdat Tekniset tiedot

Pienikokoinen

Puolta pienemmän kokonsa* ansiosta

mehulinko vie vain vähän tilaa. Voit jättää sen

keittiön työtasolle tai laittaa sen helposti

säilöön.

Jopa 1,5 litraa mehua kerralla

Voit valmistaa jopa 1,5 litraa mehua kerralla

ilman, että sinun tarvitsee välillä tyhjentää

massankeräysastiaa.

Suoraan tarjolle

Voit valmistaa mehua suoraan lasiin (lasin

enimmäiskorkeus 12 cm). Aseta lasi suoraan

kiinteän hanan alle ja aloita mehun valmistus.

Tehokas 500 watin moottori

Mehusta kovimmatkin hedelmät ja vihannekset

500 watin moottorilla.

QuickClean-tekniikka

Philips-mehulinko on suunniteltu helposti

puhdistettavaksi. QuickClean-tekniikan,

integroidun massankeräysastian ja sileiden

pintojen ansiosta puhdistukseen kuluu vain

minuutti.

Tippalukko

Integroidun tippalukon ansiosta voit pitää

taukoja mehustamisen aikana ilman, että

keittiötaso likaantuu. Tippalukko otetaan

käyttöön kaatonokkaa kääntämällä.

Hedelmäliha kerätään yhteen paikkaan

Pyöreän muotoilun ja sileiden, kolottomien

pintojen ansiosta kaikki ylijäämät kerätään

samaan astiaan.

Läpinäkyvä jäteastia

Kätevää mehustamista! Kansi ja

massankeräysastia ovat läpinäkyviä, joten voit

seurata hedelmen ja vihanneksien

mehustamista. Näet myös milloin

massankeräysastia pitää tyhjentää.

Konepesun kestävä

Kaikki irrotettavat osat voidaan pestä koneessa.

 

Yleiset tiedot

Nopeusasetusten määrä: 1

Tuotteen ominaisuudet: Konepesun kestävä,

Integroitu johdon säilytys, Liukumattomat

jalat, QuickClean, Esipuhdistus

Tippalukko

Tekniset tiedot

Virta: 500 W

Jännite: 220/240 V

Taajuus: 50/60 Hz

Johdon pituus: 0,80 m

Mehukannun tilavuus: 0,5 V

Säiliön tilavuus: 1 V

Lisätarvikkeet

Mukana: Kannu

Muotoilu

Väri: Metallimusta

Pinnoitus

Mehukannun materiaali: Muovi

Rungon materiaali: Alumiini

Paino ja mitat

Syöttösuppilon halkaisija: 55 mm

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino,

kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän

kestävä luotettavuus.

* Verrattuna Avance-malliston mehulinkoon (HR1869/70,

HR1869/71, HR1869/73)
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