
 

Máy ép trái cây

Viva Collection

  QuickClean (Làm sạch nhanh)

1,5 L, ống ép cỡ M

500 W

Chức năng ngăn rỉ giọt

 

HR1836/00

Tối ưu dinh dưỡng. Tiết kiệm thời gian.
Tất cả trong một thiết kế nhỏ gọn

Đây là mọi thứ mà bạn mong đợ i từ một máy ép trái cây: ép được nhiều nước, làm sạch trong vòng

1 phút, thiết kế nhỏ gọn với kích thước chỉ còn một nửa.

Nước ép trái cây tươ i mỗi ngày

Máy ép trái cây nhỏ gọn luôn tiện dụng trên kệ  bếp của bạn

Ép đượ c đến 1,5 L mỗ i lần

Ép nước trái cây trực tiếp vào ly của bạn

Động cơ công suất lớn 500W

Làm sạch trong 1 phút vớ i Công nghệ  QuickClean

Công nghệ  QuickClean

Văn ngắt rỉ giọt để  kệ  bếp luôn sạch sẽ

Bã ép dễ dàng rơi xuống hộc chứa

Dễ  sử  dụng

Hộc chứa bã trong suốt có thể  nhìn qua

Các bộ phận có thể  tháo rời đều vệ  sinh đượ c bằng máy rửa chén



Máy ép trái cây HR1836/00

Những nét chính Các thông số

Kiểu dáng nhỏ gọn

Với kích thước chỉ còn một nửa*, chiếc máy ép trái cây

này chiếm rất ít không gian. Bạn có thể  để  nó trên quầy

bếp hoặc cất nó dễ dàng.

Ép được đến 1,5 L mỗi lần

Bạn có thể  ép tới 1,5 L nước ép mỗ i lần mà không phả i

đổ bã.

Ép nước trái cây trực tiếp

Máy ép trái cây này cho phép bạn dùng chiếc ly (cao tối

đa 12cm) đặt ngay dưới vòi để  sẵn sàng có một ly nước

trái cây của riêng mình.

Động cơ công suất lớn 500W

Ép dễ dàng tất cả các loạ i hoa quả và trái cây cứng và

khó ép nhất bằng động cơ 500W.

Công nghệ  QuickClean

Máy ép trái cây Philips đượ c thiết kế để  làm sạch dễ

dàng nhờ vào công nghệ  QuickClean. Giờ đây bạn có

thể  làm sạch trong vòng 1 phút, nhờ vào ngăn chứa bã

ép tích hợp và bề mặt mịn.

Van ngắt rỉ giọt

Van ngắt rỉ giọt phép bạn dừng giữa các lần ép mà vẫn

giữ cho bề mặt bếp không bị vấy bẩn. Chỉ cần xoay vòi

của máy là có thể  kích hoạt chức năng ngăn rỉ nước.

Thu bã vào 1 chỗ

Nhờ có hình dạng tròn, không có góc và khe hở , các bã

ép còn sót lạ i sẽ đượ c thu gom vào hộc chứa bã ép.

Hộc chứa bã trong suốt có thể  nhìn qua

Nắp và hộc chứa bã trong suốt để  bạn có thể  nhìn thấy

rau và trái cây đang ép. Bạn cũng nhìn thấy rõ khi nào

bình chứa đầy để  rót nước ép ra.

Có thể  rửa bằng máy rửa chén

Tất cả các bộ phận tháo rời đượ c có thể  làm sạch an

toàn trong máy rửa chén

 

Thông số chung

Số cài đặt tốc độ: 1

Các tính năng sản phẩm: Có thể  vệ  sinh bằng máy rửa

chén, Hộc chứa dây nguồn, Chân chống trượ t,

QuickClean (Làm sạch nhanh), Làm sạch trước

Chức năng ngăn rỉ giọt

Thông số kỹ thuật

Công suất: 500 W

Điện áp: 220/240 V

Tần số: 50/60 Hz

Chiều dài dây: 0,80 m

Dung tích ca chứa nước ép:

0,5 l

Sức chứa của ngăn chứa bã ép: 1 l

Phụ kiện

Bao gồm: Bình

Thiết kế

Màu sắc: Xám

Hoàn thiện

Vật liệu ca chứa nước ép: Nhựa

Vật liệu thân chính: Nhôm

Khối lượng và kích thước

Đường kính ống ép: 55 mm

Biểu tượng xanh của Philips

Các Sản Phẩm Xanh của Philips có thể  giảm chi phí,

mức tiêu thụ  năng lượng và khí thả i CO2. Bằng cách

nào? Các sản phẩm này đượ c cả i thiện đáng kể  về tiêu

chí thân thiện với môi trường, bao gồm: Hiệu suất sử

dụng năng lượng, Đóng gói, Chất độc hạ i, Trọng lượng,

Tái chế, rác thả i và Tuổ i thọ sử dụng.

* So với Máy ép trái cây HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73 trong bộ

sưu tập Avance
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