
Sapcentrifuge

Viva Collection

 

550 W

1,5 liter

L-trechter

 

HR1853

Gezond sap, eenvoudig gemaakt
Niet snijden, geen gedoe, alleen maar sap

Sap maken was nog nooit zo eenvoudig. Deze Philips HR1853/55-sapcentrifuge

van 550 W met extra grote vultrechter kan hele stukken fruit en groente aan. Vooraf

snijden is dus niet nodig. Daarnaast is de sapcentrifuge voorzien van een sapkan

waarin het sap langer vers blijft.

Maakt meer sap

XL trechter voor non-stop sap maken

Maakt meer sap dankzij het unieke fijnmazige filter

Vooraf snijden niet nodig

Vooraf snijden is niet nodig dankzij de extra grote vultrechter

Snel en eenvoudig schoon te maken

Onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig

Altijd vers sap

Deze sapkan houdt het sap langer vers

Heerlijke en eenvoudige recepten

Receptenboekje met diverse saprecepten



Sapcentrifuge HR1853/55

Kenmerken Specificaties

Extra grote vultrechter

De extra grote vultrechter verwerkt hele

vruchten en groenten zodat u deze niet meer in

stukjes hoeft te snijden of te hakken.

Sapkan

Houd uw sap langer vers met deze sapkan van

700 ml.

Fijnmazig filter

Met de Philips-sapcentrifuge krijgt u meer sap

dankzij het unieke fijnmazige filter.

Vaatwasmachinebestendig

Alle verwijderbare onderdelen kunnen in de

vaatwasmachine worden gereinigd

Inclusief receptenboekje

In dit receptenboekje vindt u overheerlijke en

eenvoudige saprecepten die u met uw Philips

sapcentrifuge kunt maken.

 

Accessoires

Sapkan

Ontwerpspecificaties

Kleur(en): Helderwit met oranje accenten

Materiaal behuizing en klemmen: ABS

Materiaal kan: SAN

Materiaal deksel en pulpvat: SAN

Algemene specificaties

Geïntegreerd opbergvak voor snoer

Antislipvoetjes

Veiligheidsklemmen

Snelheidsstand: 2

Technische specificaties

Snoerlengte: 1,2 m

Diameter vultrechter: 75 mm

Frequentie: 50/60 Hz

Vermogen: 550 W

Pulpopvangbak: 1,5 l

Voltage: 220-240 V

Capaciteit sapkan: 700 ml
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