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Maksimum zdrowego soku
Wszystkie funkcje w jednym niewielkim urządzeniu

Wszystko, czego oczekujesz od sokowirówki — duża wydajność wyciskania soku,

czyszczenie w ciągu 1 minuty — w jednym niewielkim urządzeniu!* Uprzyjemnij

sobie każdy dzień zdrowym, domowym sokiem.

Świeży sok każdego dnia

Kompaktowa sokowirówka zawsze pod ręką na kuchennym blacie

Wyciśnij do 1,5 litra soku za jednym razem

Wyciskanie soku prosto do szklanki

Silnik o dużej mocy 500 W

Czyszczenie w ciągu 1 minuty dzięki technologii QuickClean

Technologia QuickClean

Blokada kapania zapewniająca czysty blat kuchenny

Miąższ naturalnie trafia do jednego pojemnika

Wygodne użytkowanie

Łatwe sprawdzanie ilości miąższu dzięki przezroczystemu pojemnikowi

Wszystkie zdejmowane elementy można myć w zmywarce



Sokowirówka HR1836/00

Zalety Dane techniczne

Kompaktowa konstrukcja

Dzięki o połowę mniejszemu rozmiarowi*

sokowirówka nie zabiera dużo miejsca. Można

pozostawić ją na kuchennym blacie lub łatwo

schować.

Wyciśnij do 1,5 litra soku za jednym razem

Możesz uzyskać do 1,5 litra soku za jednym

razem bez konieczności opróżniania pojemnika

na miąższ.

Gotowe do podania

Sokowirówka umożliwia używanie własnej

szklanki (o maks. wysokości 12 cm). Wystarczy

umieścić ją pod wbudowanym kranikiem i

można wyciskać sok.

Silnik o dużej mocy 500 W

Wyciskaj sok z najtwardszych warzyw i

owoców dzięki silnikowi o mocy 500 W.

Technologia QuickClean

Sokowirówka Philips została opracowana z

myślą o łatwym czyszczeniu — w tym celu

zastosowano technologię QuickClean.

Urządzenie można teraz wyczyścić w ciągu

niecałej minuty dzięki wbudowanemu

pojemnikowi na miąższ i gładkim

powierzchniom.

Blokada kapania

Zintegrowana blokada kapania pozwala

przerwać wyciskanie soku i utrzymać blat w

czystości. Aby uruchomić blokadę, wystarczy

obrócić dziobek.

Miąższ w jednym miejscu

Dzięki okrągłemu kształtowi bez zakamarków

resztki gromadzą się w pojemniku na miąższ.

Przezroczysty pojemnik na miąższ

Wyciskaj sok w prawdziwie interaktywny

sposób. Pokrywa i pojemnik na miąższ są

przezroczyste, dzięki czemu można cały

obserwować proces wyciskania soku. Podczas

wyciskania widać także, kiedy pojemnik się

zapełni i kiedy należy go opróżnić.

Można myć w zmywarce

Wszystkie zdejmowane elementy można

bezpiecznie myć w zmywarce, dzięki czemu

czyszczenie jest jeszcze łatwiejsze i szybsze.

Informacje ogólne

Liczba poziomów prędkości: 1

Charakterystyka produktu: Możliwość mycia

w zmywarce, Wbudowany schowek na

przewód,

Stopy antypoślizgowe, QuickClean, Wstępne

czyszczenie

Blokada kapania

Dane techniczne

Moc: 500 W

Napięcie: 220/240 V

Częstotliwość: 50/60 Hz

Długość przewodu: 0,80 m

Pojemny dzbanek: 0,5 L

Pojemność pojemnika na miąższ: 1 L

Akcesoria

W zestawie: Dzbanek

Wykończenie

Kolor: Czarny, metaliczny

Wykończenie

Materiał dzbanka: Plastik

Materiał korpusu: Aluminium

Waga i wymiary

Średnica otworu na produkty: 55 mm

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.

* W porównaniu z sokowirówką z kolekcji Avance

(HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73)
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