
 

Sentrifugejuicer -
Kompakt

Viva Collection

 
Quick Clean - rengjøres under
minuttet

1,5 l om gangen

Dryppstopp

500 watt

 

HR1836/00

Mest mulig juice. Minst mulig arbeid.
Kompakt design med alt i ett

Å få i seg nok fersk frukt og grønnsaker er viktig både for helsen vår og for å ha det

bra. Men det kan være vanskelig å få i seg nok grønnsaker gjennom det vanlige

kostholdet. Da vi utviklet Philips Viva Sentrifugejuicer hadde vi fokus på å gjøre

juicing så lett som mulig. Sentrifugejuiceren er bare halvparten så stor som den

forrige modellen vår*. Du kan la den stå fremme på kjøkkenbenken, eller lett sette

den bort i skapet. Takket være sentrifugejuicerens design og glatte overflater

rengjør du den på under minuttet. Helt enkelt mer juice og mindre problemer!

Fersk juice hver dag

Kompakt juicer som alltid er for hånden på kjøkkenbenken

Lag opptil 1,5 l juice om gangen

Juice rett i glasset

Kraftig 500 W motor

Rengjøring i ett minutt med QuickClean-teknologi

QuickClean-teknologi

Dryppstopp som gir en ren kjøkkenbenk

Fruktkjøttet samles automatisk i en beholder

Lett å bruke

Enkel kontroll av fruktkjøtt med gjennomsiktig fruktkjøttbeholder

Alle avtakbare deler kan vaskes i oppvaskmaskin



Sentrifugejuicer - Kompakt HR1836/00

Høydepunkter Spesifikasjoner

Kompakt design

Siden den bare er halvparten så stor*, tar

denne juiceren begrenset plass. Du kan la den

stå på benken eller enkelt oppbevare den.

Lag opptil 1,5 l juice om gangen

Du kan lage opptil 1,5 liter juice om gangen

uten at du trenger å tømme

fruktkjøttbeholderen.

Server direkte

Denne juiceren gjør at du kan bruke ditt eget

glass (maks. 12 cm høyt). Plasser det rett under

den integrerte tappekranen, så er du klar til å

presse juice.

Kraftig 500 W motor

Lag juice av de hardeste fruktene og

grønnsakene ved hjelp av motoren på 500 W.

QuickClean-teknologi

Philips-juiceren er utformet for enkel

rengjøring, takket være QuickClean-

teknologien. Den kan rengjøres på ett minutt,

takket være den integrerte fruktkjøttbeholderen

og de glatte overflatene.

Dryppstopp

Det integrerte dryppstoppet gjør at du kan

stanse mellom juiceøkter for å holde benken

skinnende ren. Aktiver dryppstoppet på enkelt

vis ved å vri tuten.

Alt fruktkjøttet på ett sted

På grunn av den runde formen uten kriker og

kroker samles restene opp i

fruktkjøttbeholderen.

Gjennomsiktig fruktkjøttbeholder

Gled deg over ekte interaktiv pressing. Lokket

og fruktkjøttbeholderen er gjennomsiktig slik at

du kan se frukt og grønnsaker som blir presset.

Du ser også når beholderen er full og det er på

tide å tømme den.

Kan vaskes i oppvaskmaskin

For enklere og raskere rengjøring av alle

avtakbare deler. Kan trygt rengjøres i

oppvaskmaskinen.

 

Generelle spesifikasjoner

Antall hastighetsinnstillinger: 1

Produktfunksjoner: Kan vaskes i

oppvaskmaskin, Integrert

ledningsoppbevaring, Sklisikre føtter,

QuickClean, Forhåndsrengjøring

Dryppstopp

Tekniske spesifikasjoner

Drift: 500 W

Spenning: 220/240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Ledningslengde: 0,80 m

Kapasitet mugge: 0,5 L

Kapasitet for fruktkjøttbeholder: 1 L

Tilbehør

Inkludert: Mugge

Utforming

Farge: Metallisk grå

Overflate

Materiale, mugge: Plast

Materiale i hoveddelen: Aluminium

Mål og vekt

Diameter på materør: 55 millimeter

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.

* Sammenlignet med juicer i Avance-serien HR1869/70,

HR1869/71, HR1869/73
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