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QuickClean - gyorstisztítás

1,5 l, M adagolócső

500 W

 

HR1836/00

Maximális lékinyerés, minimális fáradsággal.

Minden egyetlen kompakt kialakításban

Minden, amit egy gyümölcscentrifugától elvárhat – nagy arányú lékinyerés, 1

perces tisztítás – feleakkora méretben, kompakt kivitelben! *. Ajándékozza meg

magát minden nap az egészséges, házi készítésű gyümölcslé örömével.

Friss gyümölcslé minden nap

Kompakt gyümölcscentrifuga, amely mindig kéznél van a konyhapulton

Egyszerre akár 1,5 liter gyümölcslé készíthető

Gyümölcslé egyenesen a poharába

500 W-os, nagy teljesítményű motor

1 perces tisztítás a QuickClean technológia segítségével

QuickClean technológia

Cseppzáró rendszer a konyhapult tisztán tartásáért

A gyümölcshús az edénybe esik

Egyszerű használat

Egyszerűen ellenőrizheti a gyümölcshúst az átlátszó gyümölcshús tartály révén

Minden levehető alkatrész mosogatógépben tisztítható



Gyümölcscentrifuga HR1836/00

Fénypontok Műszaki adatok

Kompakt kialakítás

Feleakkora méretével* ez a gyümölcscentrifuga

csak egészen kis helyet foglal. Kint hagyhatja

a konyhapulton vagy egyszerűen tárolhatja.

Azonnal tálalható

Ezzel a gyümölcscentrifugával akár a saját

poharát (max. 12 cm magas) is használhatja.

Helyezze közvetlenül a beépített csap alá, és

minden készen áll gyümölcslékészítéshez.

Egyszerre akár 1,5 liter gyümölcslé készíthető

Egyszerre akár 1,5 liter gyümölcslé is

készíthető a gyümölcshúsgyűjtő ürítése nélkül.

500 W-os, nagy teljesítményű motor

Az 500 W-os motorral a legkeményebb

gyümölcsök és zöldségek is turmixolhatók.

QuickClean technológia

A Philips gyümölcscentrifuga könnyű

tisztíthatóságáról a QuickClean technológia

gondoskodik. A beépített

gyümölcshúsgyűjtőnek és a sima felületeknek

köszönhetően 1 perc alatt tisztára mosható.

Átlátszó gyümölcshústartály

Élvezze a valóban interaktív

gyümölcslékészítést. A fedél és a gyümölcshús

tartály átlátszó, így láthatja a gyümölcsöket és

zöldségeket gyümölcslékészítés közben. Az is

közvetlenül látható, ha megtelik a tartály, és

ideje kiüríteni azt.

Mosogatógépben tisztítható

A még egyszerűbb és gyorsabb tisztítás

érdekében az összes levehető alkatrész

biztonságosan tisztítható mosogatógépben.

Cseppzáró rendszer

A beépített cseppzáró lehetővé teszi, hogy

anélkül tarthasson szünetet, hogy a konyhai

pult maszatos lenne. Aktiválja a cseppzáró

funkciót a kifolyócső egyszerű elfordításával.

Az összes gyümölcshús egy helyen

A beszögellések és sarkok nélküli kerek

formának köszönhetően a maradékok

összegyűlnek a gyümölcshúsgyűjtőben.

Általános jellemzők

Sebességbeállítások száma: 1

Termékjellemzők: Mosogatógépben

tisztítható, Beépített kábeltároló,

Csúszásmentes talp, QuickClean

Műszaki adatok

Energiaellátás: 500 W

Feszültség: 220/240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Vezetékhossz: 0,80 m

Légyűjtő kapacitása: 0,5 L

Gyümölcshústároló kapacitása: 1 L

Tartozékok

Mellékelve: Kanna

Formatervezés

Szín: Metálszürke

Kidolgozás

A légyűjtő anyaga: Műanyag

A készülék anyaga: Alumínium

Tömeg és méretek

Adagolócső átmérője: 55 mm

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és

selejtezés, megbízható működés a termék

egész élettartama alatt.

* Az Avance termékcsaládba tartozó

gyümölcscentrifugához képest (HR1869/70, HR1869/71,

HR1869/73)
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