
Сокоизстисквачка

Viva Collection

  800 W

QuickClean

2 л, XL улей

Спиране на прокапването

 
HR1855/90

Максимално количество сок. Минимални грижи.

Изцедете до 2 литра сок наведнъж и почистете

Тази сокоизстисквачка Philips изцежда още повече сок от плодовете и зеленчуците.

Почистването отнема 1 минута, благодарение на революционната технология QUICKClean.

Подарете си удоволствието от здравословния, домашно приготвен сок всеки ден!

Почистване за 1 минута!

Функцията за предварително почистване изплаква нежеланите влакна

Технология QuickClean

Цялата плодова каша, събрана на едно място, за лесно изхвърляне

Цедка QuickClean

Гладки и лесни за почистване повърхности

Лесна употреба

Лесна проверка на количеството плодова каша с прозрачния контейнер

Бързо и лесно сглобяване на всички части

Изцеждайте до последната капка плодовете и зеленчуците

Изцедете до 2 л сок с един замах

Мощен 800 W мотор

XL улей за подаване (75 мм)



Сокоизстисквачка HR1855/90

Акценти

Функция за предварително почистване

Сокоизстисквачката Philips е първата на пазара с

центрофуга с функция за предварително почистване.

Като налеете вода в буталото, създавате воден

фонтан в уреда, който отмива нежеланите влакна от

капака и улеснява почистването на цедката.

Технология QuickClean

Сокоизстисквачката Philips е проектирана за лесно

почистване благодарение на технологията

QuickClean. Почистването вече може да се направи

за 1 минута благодарение на гладките повърхности и

вградения контейнер за плодова каша.

Вграден контейнер за плодова каша

Цялата плодова каша се събира само там, където

трябва – в контейнера за плодова каша на вашата

сокоизстисквачка Philips. А това означава, че вече

няма да я почиствате от други части на уреда,

например капака. Заоблената конструкция и гладките

повърхности без ъгли и процепи позволяват да

достигнете лесно плодовата каша и много по-лесно

да почистите контейнера.

Цедка QuickClean

Обикновено голямо количество фибри остава в

цедката, което значително затруднява почистването

й. Благодарение на иновативната технология

QuickClean всички повърхности на цедката са гладки,

което ви помага да избършете влакната с обикновена

кухненска гъба.

Гладка и лесна за почистване

Сокоизстисквачката е проектирана със закръглени

форми и гладки повърхности, за да улесни

изплакването с течаща вода.

Прозрачен контейнер за плодова каша

Следете всяка капка сок. Капакът и контейнерът за

плодова каша са прозрачни, за да виждате как се

изцеждат плодовете и зеленчуците. Освен това

виждате и кога контейнерът е пълен и трябва да го

изпразните.

Бързо и лесно сглобяване

Бързо и лесно сглобяване на всички части.

Изцедете до 2 л сок с един замах

Можете да направите до 2 л сок с един замах, без да

се налага да изпразвате контейнера за плодова каша.

Мощен 800 W мотор

Изцеждайте най-твърдите плодове и зеленчуци без

усилия със силния 800W мотор.

Фуния за подаване "XL"

Свръхголемият 75-мм улей за подаване позволява да

приготвяте сок дори от едри плодове и зеленчуци

като ябълки, моркови и цвекло без предварително

нарязване.



Сокоизстисквачка HR1855/90

Спецификации

Спецификации на дизайна

Цвят (цветове): Червено

Материал – корпус: Пластмаса (полипропилен), ABS

пластмаса

Материал – кана: Кана от SAN и капак от PS

Материал – контейнер за плодова каша и бутало: PS

Общи спецификации

Неплъзгащи се крачета

Предпазни щипки

Отделение за съхранение на кабела

Отделение за съхранение на кабела

Настройка на скоростта: 1

Функции на продукта: Предварително почистване

Система за спиране на капенето

Технически данни

Захранване: 800 W

Напрежение: 220 – 240 V

Честота: 50/60 Hz

Дължина на кабела: 1 м

Контейнер за плодова каша: 1,2 л

Улей за подаване с диаметър: 75 мм

Улей за подаване с диаметър: 75 мм

Вместимост:

2 л

Вместимост – кана за сок: 800 мл

Лесно почистване

Подходящи за съдомиялна аксесоари

QuickClean
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