Sulčiaspaudė
Viva Collection
700 W
„QuickClean“
2 l, XL vamzdis
HR1855/80

Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
Išspauskite iki 2 l sulčių vienu kartu ir išvalykite
Ši „Philips“ sulčiaspaudė išspaus dar daugiau sulčių iš jūsų vaisių ir daržovių.
Naudojant modernią „QUICKClean“ technologiją valymas atliekamas per 1 minutę.
Kasdien mėgaukitės sveikomis namuose pagamintomis sultimis!
Išvalykite per 1 minutę!
Įjungus pirminio valymo funkciją išskalaujami nepageidaujami tirščiai
Technologija „QuickClean“
Visi tirščiai surenkami vienoje vietoje – taip lengva juos pašalinti
„QuickClean“ sietelis
Lygūs ir lengvai valomi paviršiai
Paprasta naudoti
Lengva patikrinti, kiek yra tirščių – jų indas yra permatomas
Visi priedai greitai ir paprastai surenkami
Išsunkite iš vaisių ir daržovių kiekvieną lašą
Iki 2 l sulčių vienu spaudimu
Galingas 700 W variklis
XL tiekimo vamzdis (75 mm)

Sulčiaspaudė

HR1855/80

Ypatybės
Pirminio valymo funkcija

Iki 2 l sulčių vienu spaudimu

Integruotas tirščių indas

„Philips“ sulčiaspaudė – 1-oji išcentrinė
sulčiaspaudė rinkoje su pirminio valymo
funkcija. Įpylus į grūstuvą vandens prietaiso
viduje sukuriamas vandens fontanas, kuris nuo
dangtelio nuskalauja nepageidaujamus
tirščius ir taip palengvina valymą.

Galite išspausti iki 2 l sulčių vienu spaudimu
neišvalę tirščių indo.

Visi tirščiai surenkami vienoje vietoje, kur jie ir
turėtų patekti – į „Philips“ sulčiaspaudės tirščių
indą, todėl daugiau nebereikės pašalinti jų
nuo kitų sulčiaspaudės dalių, pvz., dangtelio.
Kadangi paviršiai yra aptakūs ir lygūs be
sunkiai pasiekiamų vietų, tirščius lengva
pasiekti, o indą daug paprasčiau valyti.

XL tiekimo vamzdis

Greita ir paprasta surinkti
„QuickClean“ sietelis

Itin didelis 75 mm tiekimo vamzdis – galėsite
spausti net didelius vaisius ir daržoves, pvz.,
obuolius, morkas ir burokėlius, jų nesupjaustę.
Visi priedai greitai ir paprastai surenkami
Permatomas tirščių indas

700 W variklis
Galingas 700 W variklis – efektyvus
maišymas, plakimas ir smulkinimas.
Technologija „QuickClean“

Paprastai daug tirščių skaidulų įstringa
sietelyje, todėl jį labai sunku išvalyti. Dėl
naujausios „QuickClean“ technologijos visi
sietelio paviršiai yra glotnūs. Todėl galite
nubraukti skaidulas paprasčiausiai kempine.
Lygūs ir lengvai valomi
Sulčiaspaudės forma yra apvali, o paviršiai
lygūs, kad būtų lengviau ją plauti po tekančiu
vandeniu.

Sultis spausti interaktyviai yra smagu.
Dangtelis ir tirščių indas yra skaidrūs, kad
galėtumėte matyti vaisius ir daržoves, kurių
sultis spaudžiate. Todėl tiesiogiai matote, kada
indas prisipildo ir jį reikia ištuštinti.

„Philips“ sulčiaspaudę lengva valyti dėl
„QuickClean“ technologijos. Dėl integruoto
tirščių indo ir glotnių paviršių išvalysite vos per
1 minutę.
„Philips Green“ logotipas
„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti
išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.
Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant
aplinką vienoje arba keliose „Philips“
ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos
vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,
svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo
veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

Sulčiaspaudė
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Speciﬁkacijos
Projektinės speciﬁkacijos
Spalva (-os): Pilkšvai balta
Tvirtas korpusas: ABS plastikas
Sulčių ąsočio medžiaga: SAN ąsotis ir PS
dangtis
Tirščių indo ir stūmiklio medžiaga: PS

Bendrosios speciﬁkacijos
Neslystančios kojelės
Saugos gnybtai
Integruota laido saugykla
Greičio nustatymas: 1

Maitinimo laido ilgis: 1 m
Tirščių indas: 1,2 l
Tiekimo vamzdis, skersmuo: 75 mm
Talpa: 2 l
Didelės talpos sulčių indas: 800 ml

Techniniai duomenys
Maitinimas: 700 W
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50/60 Hz

Lengva valyti
Priedai, kuriuos galima plauti indaplovėje
„QUICKClean“
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