
Αποχυμωτής

Viva Collection

 

550 W

1,5L

Μεγάλο στόμιο

 

HR1854/00

Ο υγιεινός χυμός έγινε εύκολη υπόθεση
Δεν χρειάζεται ψιλό κόψιμο. Χωρίς προβλήματα. Απλά χυμός

Η παρασκευή χυμών δεν ήταν ποτέ ευκολότερη! Ο αποχυμωτής HR1854/00 550W της Philips

με τον ευρύχωρο σωλήνα τροφοδότησης δέχεται ολόκληρα φρούτα και λαχανικά, χωρίς να

χρειάζεται να τα ψιλοκόψετε. Διαθέτει επίσης κανάτα χυμού που διατηρεί το χυμό σας

φρέσκο για περισσότερο.

Για περισσότερο χυμό

Παράγει περισσότερο χυμό χάρη στο μοναδικό φίλτρο micromesh

Εξαιρετικά μεγάλη χωρητικότητα

Δεν απαιτείται προηγούμενη κοπή

Δεν απαιτείται προηγούμενη κοπή, χάρη στο στόμιο τροφοδοσίας μεγάλου μεγέθους.

Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα

Όλα τα μέρη πλένονται στο πλυντήριο

Φρέσκος χυμός οποιαδήποτε στιγμή

Αυτή η κανάτα χυμού διατηρεί το χυμό σας φρέσκο για περισσότερο.



Αποχυμωτής HR1854/00

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων

Όλα τα αποσπώμενα μέρη μπορούν να καθαριστούν

στο πλυντήριο πιάτων.

Στόμιο τροφοδοσίας μεγάλου μεγέθους

Ο σωλήνας τροφοδότησης μεγάλου μεγέθους δέχεται

ολόκληρα φρούτα και λαχανικά. Έτσι δεν χρειάζεται

να τα κόψετε σε μικρότερα κομμάτια.

Κανάτα χυμού

Διατηρήστε το χυμό σας φρέσκο για περισσότερο

μετά την παρασκευή του με αυτήν την κανάτα χυμού

700 ml.

Φίλτρο micro mesh

Ο αποχυμωτής Philips παράγει περισσότερο χυμό

χάρη στο μοναδικό φίλτρο micromesh.

 

Αξεσουάρ

Κανάτα χυμού: ΝΑΙ

Προδιαγραφές σχεδίασης

Χρώμα(τα): Φωτεινό λευκό με ασημί αποχρώσεις

Υλικό κατασκευής περιβλήματος και συσφιγκτήρων:

ABS

Υλικό κατασκευής κανάτας:

SAN

Υλικό κατασκευής καπακιού και δοχείου πολτού:

SAN

Γενικές προδιαγραφές

Μηχανισμός τυλίγματος καλωδίου: ΝΑΙ

Αντιολισθητικά πέλματα: ΝΑΙ

Συσφιγκτήρες ασφαλείας: ΝΑΙ

Ρύθμιση ταχύτητας: 2

Τεχνικές προδιαγραφές

Μήκος καλωδίου: 1,2 m

Διάμετρος στομίου τροφοδοσίας: 75 χιλ.

Συχνότητα: 50/60 Hz

Ρεύμα: 550 W

Δοχείο πολτού: 1,5 l

Τάση:

220-240 V

Κανάτα χυμού για μεγάλες ποσότητες: 700 ml
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