
 

Storcător de fructe

Viva Collection

 

Curăţare rapidă

Tub M, 1,5 l

500 W

Sistem anti-picurare

 

HR1836/00

Suc maxim. Bătăi de cap minime.
Design compact multifuncţional

Orice îţi doreşti de la un storcător – nivel înalt de extragere a sucului, se curăţă într-

un minut – totul într-un design compact, cu dimensiunea redusă la jumătate! *.

Bucură-te de un suc făcut în casă zi de zi.

Un suc proaspăt în fiecare zi

Un storcător compact întotdeauna la îndemână în bucătăria ta

Prepară până la 1,5 l odată

Suc direct în paharul tău

Motor puternic de 500 W

Curăţă într-un minut, cu tehnologia QuickClean

Tehnologie QuickClean

Antipicurare pentru un blat curat

Pulpa ajunge într-un recipient

Uşor de utilizat

Verificare uşoară a pulpei prin recipientul transparent

Toate piesele detaşabile pot fi spălate în maşina de spălat vase



Storcător de fructe HR1836/00

Repere

Design compact

Fiind de două ori mai mic*, acest storcător

ocupă un spaţiu limitat. Îl poţi lăsa pe blatul

din bucătărie sau îl poţi depozita cu uşurinţă.

Prepară până la 1,5 l odată

Poţi prepara până la 1,5 l de suc odată, fără a fi

nevoie să goleşti recipientul pentru pulpă.

Servire directă

Acest storcător îţi permite să utilizezi propriul

tău pahar. (max 12 cm înălţime). Aşează-l direct

sub robinetul integrat şi eşti gata să prepari

sucul.

Motor puternic de 500 W

Stoarce chiar şi cele mai dure fructe şi legume

cu ajutorul motorului puternic de 500 W.

Tehnologie QuickClean

Storcătorul Philips este conceput să fie curăţat

uşor mulţumită tehnologiei QuickClean.

Curăţarea se poate face acum într-un minut

graţie recipientului integrat pentru pulpă şi

suprafeţelor netede.

Antipicurare

Sistemul antipicurare integrat îţi permite să te

opreşti între seriile de stoarcere şi să nu

murdăreşti blatul. Activează sistemul

antipicurare rotind pur şi simplu de gura de

scurgere.

Pulpa într-un singur loc

Datorită formei rotunde, fără multe colțuri,

resturile sunt colectate în recipientul pentru

pulpă.

Recipient pentru pulpă transparent

Bucură-te de o experienţă a stoarcerii cu

adevărat interactivă. Capacul şi recipientul

pentru pulpă sunt transparente, astfel încât să

poţi vedea fructele şi legumele în timpul

stoarcerii. Poţi vedea direct când recipientul s-

a umplut, ştiind exact când anume trebuie să îl

goleşti.

Lavabilă în maşina de spălat vase

Pentru o curăţare mai uşoară şi mai rapidă,

toate piesele detaşabile se pot curăţa în

siguranţă în maşina de spălat vase.

Philips Green Logo

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii de focalizare ecologice Philips –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.



Storcător de fructe HR1836/00

Specificaţii

Specificaţii generale

Număr setări de viteză: 1

Caracteristicile produsului: Lavabil în maşina

de spălat vase, Compartiment pentru cablu

integrat, Sistem anti-alunecare, Curăţare

rapidă, Pre-curăţare

Funcţie anti-picurare

Specificaţii tehnice

Alimentare: 500 W

Tensiune: 220/240 V

Frecvenţă: 50/60 Hz

Lungime cablu: 0,80 m

Capacitate vas: 0,5 l

Capacitate recipient pentru pulpă: 1 l

Accesorii

Incluse: Vas

Design

Culoare: Negru metalizat

Finisaj

Material vas: Plastic

Material corp principal: Aluminiu

Greutate şi dimensiuni

Diametrul tubului de alimentare: 55 mm

* în comparaţie cu storcătorul din colecţia Avance

HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73
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