
 

Juicer
Viva Collection

 

700 W

QuickClean

2 l, XL-rør

 

HR1855/30

Optimalt juiceudbytte. Mindre besvær.
Pres op til 2 L juice på én gang, og rengør

Denne Philips-juicer presser endnu mere juice fra frugt og grøntsager. Rengøring

kan udføres på 1 minut takket være den revolutionerende "QUICKClean"-teknologi.

Forkæl dig selv med glæden ved sund hjemmelavet juice hver dag!

Pres hver en dråbe ud af frugt og grøntsager

Pres op til 2 liter på én gang

Kraftig 700 W motor

XL-påfyldningsrør (75 mm)

Ren på 1 minut!

QuickClean-teknologi

QuickClean-si

Alt frugtkødet samles et sted, så det nemt kan smides ud

Glatte overflader, der er nemme at rengøre

Nem at anvende

Nem kontrol af frugtkødet med gennemsigtig frugtkødsbeholder

Alle dele samles hurtigt og nemt



Juicer HR1855/30

Vigtigste nyheder

Pres op til 2 liter på én gang

Du kan presse op til 2 liter juice på én gang

uden at skulle tømme beholderen til frugtkødet.

700 W motor

Kraftig 700 W motor til effektiv blendning,

miksning og knusning.

XL-påfyldningsrør

Det ekstra store påfyldningsrør på 75 mm gør

det også muligt at presse store frugter og

grøntsager som hele æbler, gulerødder og

rødbeder.

QuickClean-teknologi

Philips-juiceren er udviklet med henblik på

nem rengøring takket være QuickClean-

teknologi. Rengøringen kan nu gøres inden for

ét minut takket være den indbyggede

frugtkødsbeholder og de glatte overflader.

QuickClean-si

En masse frugtkødsfibre kommer normalt i

klemme i sien, hvilket gør den meget vanskelig

at rengøre. Takket være den innovative

QuickClean-teknologi er alle overflader af sien

glatte, hvilket hjælper dig med at fjerne fibrene

med en almindelig køkkensvamp.

Indbygget frugtkødsbeholder

Frugtkødet samles kun der, hvor det bør være: i

frugtkødsbeholderen på din Philips-juicer. Det

betyder, at der ikke skal fjernes frugtkød fra

andre dele, f.eks. låget. På grund af det runde

design og de glatte overflader uden hjørner og

sprækker er det let at få fat i frugtkødet, og

beholderen er meget lettere at rengøre.

Glat og nem at rengøre

Saftpresseren er udstyret med afrundede former

og glatte overflader, så den er nem at skylle

under vandhanen.

Gennemsigtig frugtkødsbeholder

Nyd en rigtig interaktiv presning. Låget og

beholderen til frugtkødet er gennemsigtige, så

du kan se, hvordan frugt og grøntsager presses

til saft. Du kan også direkte se, hvornår

beholderen er fuld, og det er på tide at tømme

den.

Samles hurtigt og nemt

Alle dele samles hurtigt og nemt

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Designspecifikationer

Farve(r): Hvid

Materiale: kabinet: ABS-plastik

Materiale: kande: SAN-kande og PS-låg

Materiale: frugtkødsbeholder og nedstopper:

PS

Generelle specifikationer

Skridsikre "fødder"

Låsearm

Integreret ledningsopbevaring

Hastighedsindstilling: 1

Tekniske specifikationer

Strøm: 700 W

Spænding: 220-240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Ledningslængde: 1 m

Frugtkødsbeholder: 1,2 L

Diameter på påfyldningsrør: 75 mm

Kapacitet: 2 L

Kapacitet: juicekande: 800 ml

Nem at rengøre

Tilbehør, der tåler opvaskemaskine

QuickClean
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