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Paljon mehua. Vaivattomasti.
Jopa 2 litraa mehua kerralla ja nopea puhdistaa

Tämä Philips-mehulinko puristaa mehut hedelmistä ja vihanneksista entistäkin

tehokkaammin. Uuden QUICKClean-tekniikan ansiosta puhdistus onnistuu

minuutissa. Nauti kotitekoisesta ja terveellisestä mehusta joka päivä!

Purista hedelmät ja vihannekset viimeiseen pisaraan

Jopa 2 litraa mehua kerralla

Tehokas 700 watin moottori

XL-syöttösuppilo (75 mm)

Puhdistus minuutissa!

QuickClean-tekniikka

QuickClean-siivilä

Kaikki hedelmäliha kerätään samaan paikkaan, helppo hävittää

Sileät, helposti puhdistettavat pinnat

Helppokäyttöinen

Läpinäkyvästä jäteastiasta on helppo tarkistaa hedelmälihan kertyminen

Nopeasti ja helposti koottava
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Kohokohdat

Jopa 2 litraa mehua kerralla

Voit valmistaa jopa 2 litraa mehua kerralla

ilman, että sinun tarvitsee välillä tyhjentää

massankeräysastiaa.

700 watin moottori

Vahva 700 watin moottori tehokkaaseen

sekoittamiseen, vatkaamiseen ja

murskaamiseen.

XL-kokoinen syöttösuppilo

Erikoissuuren 75 mm:n syöttösuppilon ansiosta

saat mehua myös suurista hedelmistä ja

kasviksista (kuten omenat, porkkanat ja

punajuuret), paloittelematta niitä ensin.

QuickClean-tekniikka

Philips-mehulinko on suunniteltu helposti

puhdistettavaksi. QuickClean-tekniikan,

integroidun massankeräysastian ja sileiden

pintojen ansiosta puhdistukseen kuluu vain

minuutti.

QuickClean-siivilä

Mehulingon siivilään jää usein hedelmälihaa.

Innovatiivisen QuickClean-tekniikan ansiosta

kaikki siivilän pinnat ovat tasaisia, joten ne on

helppo puhdistaa tavallisella tiskiharjalla tai

pesusienellä.

Integroitu jätesäiliö

Kaikki hedelmänliha kerätään yhteen

paikkaan: Philips-mehulingon

massankeräysastiaan. Sen ansiosta

hedelmälihaa ei tarvitse enää puhdistaa

muista osista, kuten kannesta. Pyöreän

muotoilun ja sileiden, kolottomien pintojen

ansiosta hedelmälihan saa irti kätevämmin ja

astia on helpompi puhdistaa.

Helppo puhdistaa

Pyöreiden muotojen ja sileiden pintojen

ansiosta mehulinko on helppo huuhtoa

juoksevan veden alla.

Läpinäkyvä jäteastia

Kätevää mehustamista! Kansi ja

massankeräysastia ovat läpinäkyviä, joten voit

seurata hedelmen ja vihanneksien

mehustamista. Näet myös milloin

massankeräysastia pitää tyhjentää.

Nopeasti je helposti koottava

Nopeasti ja helposti koottava

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Muotoilutiedot

Väri(t): Osterinvalkoinen

Kotelon materiaali: ABS-muovia

Mehukannun materiaali: SAN-muovikannu ja

PS-kansi

Jäteastian ja syöttöpainimen materiaali: PS

Yleiset tiedot

Liukumattomat jalat

Pidikkeet

Integroitu johdon säilytys

Nopeusasetus: 1

Tekniset tiedot

Virta: 700 W

Jännite: 220–240 V

Taajuus: 50/60 Hz

Johdon pituus: 1 m

Jäteastia: 1,2 V

Syöttösuppilon halkaisija: 75 mm

Kapasiteetti: 2 V

Mehukannun tilavuus: 800 ml

Helppo puhdistaa

Konepestävät lisäosat

QuickClean
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