
Αποχυμωτής

Viva Collection

  700W

Γρήγορο καθάρισμα (QuickClean)

2 L, στόμιο XL

 
HR1855/00

Μέγιστη ποσότητα χυμού. Ελάχιστη ακαταστασία.
Έως και 2L, εύκολο καθάρισμα

Ο αποχυμωτής Philips εξάγει ακόμη περισσότερο χυμό από τα φρούτα και τα λαχανικά σας και το καθάρισμα τελειώνει μέσα σε

1 λεπτό, χάρη στην επαναστατική τεχνολογία QUICKClean. Απολαύστε υγιεινό, σπιτικό χυμό κάθε μέρα!

Στείψτε και την τελευταία σταγόνα από τα φρούτα και τα λαχανικά

Έως και 2 λίτρα χυμού μονομιάς

Ισχυρό μοτέρ 700 W

Στόμιο τροφοδοσίας μεγάλου μεγέθους (75 mm)

Καθάρισμα σε 1 λεπτό!

Τεχνολογία QuickClean

Σουρωτήρι QuickClean

Όλος ο πολτός συλλέγεται σε ένα δοχείο για εύκολη απόρριψη

Λείες επιφάνειες και εύκολο καθάρισμα

Εύκολη χρήση

Εύκολος έλεγχος, με το διαφανές δοχείο πολτού

Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση όλων των μερών
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Χαρακτηριστικά

Έως και 2 λίτρα χυμού μονομιάς

Μπορείτε να φτιάξετε έως και 2 λίτρα χυμού χωρίς

να αδειάσετε το δοχείο πολτού.

Μοτέρ 700W

Ισχυρό μοτέρ 700 W για αποτελεσματική ανάμειξη,

ανακάτεμα και θρυμματισμό.

Στόμιο τροφοδοσίας μεγάλου μεγέθους

Το πολύ μεγάλο στόμιο τροφοδοσίας 75 χιλ. σάς

επιτρέπει να στύψετε ακόμα και μεγάλα φρούτα και

λαχανικά, όπως μήλα, καρότα και παντζάρια, χωρίς

να τα έχετε κόψει.

Τεχνολογία QuickClean

Ο αποχυμωτής της Philips είναι ειδικά σχεδιασμένος

για εύκολο καθάρισμα, με την τεχνολογία QuickClean.

Τώρα μπορείτε να τον καθαρίσετε μέσα σε 1 λεπτό,

χάρη στο ενσωματωμένο δοχείο πολτού και τις λείες

επιφάνειες.

Σουρωτήρι QuickClean

Πολύ συχνά στο σουρωτήρι μένουν οι ίνες του

πολτού, με αποτέλεσμα να καθαρίζεται δύσκολα. Με

την πρωτοποριακή τεχνολογία QuickClean, όλες οι

επιφάνειες του σουρωτηριού είναι λείες, ώστε να

μπορείτε να απομακρύνετε τις ίνες με ένα απλό

σφουγγαράκι της κουζίνας.

Ενσωματωμένο δοχείο πολτού

Ο πολτός συλλέγεται στο κατάλληλο σημείο: στο

δοχείο πολτού του αποχυμωτή Philips. Αυτό σημαίνει

ότι δεν χρειάζεται να τον αφαιρείτε από άλλα μέρη,

όπως το καπάκι. Χάρη στη στρογγυλή σχεδίαση και

τις λείες επιφάνειες, ο πολτός είναι εύκολα

προσβάσιμος και το δοχείο καθαρίζεται πολύ πιο

εύκολα.

Λείες επιφάνειες και εύκολο καθάρισμα

Ο αποχυμωτής έχει σχεδιαστεί με στρογγυλό σχήμα

και λείες επιφάνειες, ώστε να τον καθαρίζετε εύκολα

κάτω από τη βρύση.

Διαφανές δοχείο πολτού

Διαδραστική λειτουργία! Το καπάκι και το δοχείο

πολτού είναι διάφανα, ώστε να μπορείτε να βλέπετε

τα φρούτα και τα λαχανικά που αποχυμώνονται, αλλά

και για να ξέρετε πότε ήρθε η ώρα να αδειάσετε το

δοχείο επειδή έχει γεμίσει.

Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση

Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση όλων των

μερών

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Προδιαγραφές σχεδίασης

Χρώμα(τα): Μαύρο μελάνι

Υλικό κατασκευής περιβλήματος: Πλαστικό ABS

Υλικό κατασκευής κανάτας: Κανάτα SAN και κάλυμμα

PS

Υλικό κατασκευής δοχείου πολτού και εξαρτήματος

ώθησης: PS

Γενικές προδιαγραφές

Αντιολισθητικά πέλματα

Συσφιγκτήρες ασφαλείας

Μηχανισμός τυλίγματος καλωδίου

Ρύθμιση ταχύτητας: 1

Τεχνικές προδιαγραφές

Ρεύμα: 700 W

Τάση: 220-240 volt

Συχνότητα: 50/60 Hz

Μήκος καλωδίου: 1 ιγ

Μήκος καλωδίου: 1 ιγ

Δοχείο συλλογής πολτού: 1,2 Α

Διάμετρος στομίου τροφοδοσίας: 75 μμ

Χωρητικότητα:

2 Α

Κανάτα χυμού για μεγάλες ποσότητες: 800 ml

Εύκολος καθαρισμός

Εξαρτ. που πλένονται σε πλυντ. πιάτων

Quickclean
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