
 

Sapcentrifuge

Viva Collection

 

QuickClean

1,5 l, M-trechter

500 W

Druppelstop

 

HR1836/00

Maximale hoeveelheid sap in een handomdraai.

Compact alles-in-een-ontwerp

Alles wat u verwacht van een sapcentrifuge – een grote hoeveelheid sap, binnen 1

minuut schoongemaakt – in een compact ontwerp dat twee keer zo klein is!*

Verwen uzelf elke dag weer met heerlijk en gezond zelfgeperst sap.

Elke dag vers sap

Compacte sapcentrifuge altijd bij de hand op uw aanrecht

Maak tot 1,5 liter sap in één keer

Maak sap rechtstreeks in uw glas

Krachtige 500 W-motor

Schoon binnen 1 minuut met de QuickClean-technologie

QuickClean-technologie

Drip Stop-systeem voor een schoon aanrecht

Pulp valt vanzelf in één reservoir

Gebruiksvriendelijk

Eenvoudig het vruchtvlees controleren met de doorzichtige vruchtvleescontainer

Alle verwijderbare gedeelten zijn vaatwasmachinebestendig



Sapcentrifuge HR1836/00

Kenmerken Specificaties

Compact ontwerp

Deze sapcentrifuge, die twee keer zo klein is*,

neemt maar weinig ruimte in beslag. U kunt

deze op uw keukenaanrechtblad laten staan of

gemakkelijk opbergen.

Maak tot 1,5 liter sap in één keer

U kunt tot 1,5 l sap in één keer maken zonder

de pulpopvangbak te moeten legen.

Direct serveren

Met deze sapcentrifuge kunt u uw eigen glas

(max. 12 cm hoog) gebruiken. Plaats het direct

onder de geïntegreerde schenktuit en u kunt

sap gaan maken.

Krachtige 500 W-motor

Maak sap van harde groenten en fruit dankzij

de motor van 500 W.

QuickClean-technologie

De Philips-sapcentrifuge is gemakkelijk

schoon te maken dankzij QuickClean-

technologie. Hij is binnen 1 minuut schoon

dankzij de ingebouwde pulpopvangbak en

gladde oppervlakken.

Drip Stop-systeem

Dankzij de geïntegreerde druppelstop blijft uw

aanrechtblad vlekkeloos schoon tussen

verschillende sapcentrifugesessies . Activeer

de druppelstop door aan de tuit te draaien.

Al het vruchtvlees op één plek

Dankzij de ronde vorm zonder hoekjes en

gaatjes komen alle restjes in de

pulpopvangbak terecht.

Doorzichtige vruchtvleescontainer

Geniet van een echte, interactieve manier van

sap persen. De deksel en de pulpopvangbak

zijn doorzichtig, waardoor u het fruit en de

groente die geperst worden kunt zien. U kunt

ook meteen zien wanneer de pulpopvangbak

vol is en moet worden leeggemaakt.

Vaatwasmachinebestendig

Voor nog eenvoudiger en sneller schoonmaken

kunnen alle verwijderbare onderdelen veilig

worden schoongemaakt in de vaatwasmachine.

Algemene specificaties

Aantal snelheidsstanden: 1

Productkenmerken:

Vaatwasmachinebestendig, Geïntegreerd

opbergvak voor snoer, Antislipvoetjes,

QuickClean, Voorspoelen

Drip-stop

Technische specificaties

Vermogen: 500 W

Voltage: 220/240 volt

Frequentie: 50/60 Hz

Snoerlengte: 0,80 m

Capaciteit kan: 0,5 l

Capaciteit pulpvat: 1 l

Accessoires

Inclusief: Kan

Ontwerp

Kleur: Metallic zwart

Afwerking

Materiaal kan: Plastic

Materiaal hoofdunit: Aluminium

Gewicht en afmetingen

Diameter vultrechter: 55 mm

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.

* Vergeleken met Avance Collection-sapcentrifuge

HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73
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