
olay bir biçimde sağlıklı meyve sular
K ı
Doğramak yok. Zorlanmak yok. Sadece meyve suyu
Meyve sıkmak her zamankinden daha kolay. 550W'lık bu meyve sıkacağı ekstra büyük 
besleme borusu ile meyve ve sebzeleri doğramanıza gerek kalmaksızın bütün olarak alır. 

Meyve suyunu daha uzun süre taze tutacak sızdırmaz meyve suyu sürahisi içerir.

Meyvelerin önceden kesilmeleri gerekmez
• Ekstra büyük besleme borusu sayesinde ön kesim gerekmez.

Her an taze meyve suyu
• Airtight sürahisi meyve suyunu daha uzun süre taze tutar.

Lezzetli ve yapılması kolay tarifler
• Tarif kitabı 10 lezzetli meyve suyu tarifi içerir

Hızlı ve kolay temizleme
• Sökülebilir tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Philips
Meyve sıkacağı
HR1853
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Genel spesifikasyonlar
• Kaymaz ayak
• Güvenlik kıskaçları

Teknik Spesifikasyonlar
• Güç: 550 W
• Posa kabı: 1,5 l.
• Voltaj: 50/60 V
• Frekans: 220-240 Hz.
• Kordon uzunluğu: 1,2 m.

Tasarım spesifikasyonları
• Malzeme muhafazası ve kıskaçları
• Malzeme kapağı: SAN plastik
• Malzeme posa kabı ve iticisi
• Malzeme meyve suyu kabı: SAN sürahi ve PP 

kapak
• Renkler: Turuncu desenli parlak beyaz
• Malzeme itici: PP Plastik
• Malzeme muhafaza: PP Plastik
• Malzeme kapağı ve posa tutucu: SAN plastik

Aksesuarlar
• Sızdırmaz meyve suyu sürahisi: 700 ml
•
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kstra büyük besleme borusu
kstra büyük besleme borusu sayesinde ön kesim 
erekmez

00ml sızdırmaz meyve suyu sürahisi
u 700ml sızdırmaz meyve suyu sürahisi ile meyve 
uyunu yapımından sonra daha uzun süre saklayın.

arif kitabı dahildir
u tarif kitabı lezzetli ve kolay 10 meyve suyu tarifi 

çerir

ulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar
ökülebilir tüm parçalar bulaşık makinesinde 
ıkanabilir.
HR1853
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