Broşură pre-vânzare pentru ţara: România (2019, August 28)
Storcător de fructe
• 800 W
• Curăţare rapidă
• Tub XL de 2 l
• Anti-picurare

HR1855

Suc maxim. Bătăi de cap minime.
Prepară până la 2 l de suc dintr-o mişcare şi curăţă rapid
Acest storcător de la Philips extrage şi mai mult suc din fructele şi legumele tale. Curăţarea se poate face într-un minut graţie
tehnologiei revoluţionare „QUICKClean”. Savurează plăcerea unui suc sănătos, preparat acasă!
Beneficii

Curat într-un minut!

• Asamblare rapidă şi uşoară a tuturor pieselor

• Funcţia de pre-curăţare elimină fibrele nedorite
• Tehnologie QuickClean
• Toată pulpa este colectată într-un loc pentru o curăţare uşoară
• Sită QuickClean
• Suprafeţe netede şi uşor de curăţat

Stoarce până la ultima picătură din fructe şi legume

Uşor de utilizat
• Verificare uşoară a pulpei prin recipientul transparent

• Prepară până la 2 l odată
• Motor puternic de 800 W
• Tub de alimentare XL (75 mm)

Viva Collection

Caracteristici
Funcţie de pre-curăţare

Recipient pentru pulpă transparent

Storcătorul Philips este primul storcător centrifugal de pe piaţă cu funcţie de
pre-curăţare. Turnând apă în elementul de împingere, poţi crea o fântână de
apă în aparat, care elimină fibrele nedorite de pe capac şi uşurează curăţarea
sitei.

Bucură-te de o experienţă a stoarcerii cu adevărat interactivă. Capacul şi
recipientul pentru pulpă sunt transparente, astfel încât să poţi vedea fructele şi
legumele în timpul stoarcerii. Poţi vedea direct când recipientul s-a umplut,
ştiind exact când anume trebuie să îl goleşti.

Tehnologie QuickClean

Asamblare rapidă şi uşoară

Storcătorul Philips este conceput să fie curăţat uşor mulţumită tehnologiei
QuickClean. Curăţarea se poate face acum într-un minut graţie recipientului
integrat pentru pulpă şi suprafeţelor netede.

Asamblare rapidă şi uşoară a tuturor pieselor.
Prepară până la 2 l odată

Container integrat pentru pulpă

Pulpa va fi colectată în singurul loc în care ar trebui să se afle: în recipientul
pentru pulpă al storcătorului tău de fructe de la Philips. Prin urmare, nu mai
este nevoie să îndepărtezi pulpa de pe alte componente, cum ar fi de pe capac.
Datorită designului rotund şi suprafeţelor netede, fără unghiuri ascunse şi
crăpături, pulpa este la îndemână, iar recipientul este mult mai uşor de curăţat.

Poţi prepara până la 2 l de suc odată, fără a fi nevoie să goleşti recipientul
pentru pulpă.
Motor puternic de 800 W

Sită QuickClean

Stoarce chiar şi cele mai dure fructe şi legume cu ajutorul motorului puternic
de 800 W.
Tub de alimentare XL
Mare parte a fibrelor din pulpă se blochează de obicei în sită, ceea ce face
curăţarea foarte dificilă. Datorită tehnologiei inovatoare QuickClean, toate
suprafeţele sitei sunt netede, ceea ce facilitează curăţarea fibrelor cu un burete
standard de bucătărie.
Netede şi uşor de curăţat
Storcătorul este conceput cu forme rotunde şi suprafeţe netede pentru a
facilita clătirea la robinet.

Tubul de alimentare foarte mare, de 75 mm, îți permite să storci şi fructe sau
legume mai mari, precum merele, morcovii şi rădăcinile de sfeclă, fără a le tăia
în prealabil.

Specificaţii
Reţineţi că aceasta este o broşură pentru servicii de pre-vânzare. Conţinutul acestei broşuri reflectă datele pe care le deţinem la data şi în ţara menţionate mai sus. Conţinutul acestei
broşuri este supus modificării fără notificare. Philips nu acceptă nicio răspundere referitoare la conţinutul acestei broşuri.

Specificaţii de design
Culori

Roşu

Material carcasă

PP, plastic
Plastic ABS
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Viva Collection
Material vas
Material container
pentru pulpa de
fructe şi element de
împingere

Uşor de curăţat

Vas SAN şi capac PS
PS

Accesorii ce pot fi
spălate în maşina de
spălat vase
Curăţare rapidă

Specificaţii generale
Sistem anti-alunecare
Cleme de siguranţă
Compartiment
pentru cablu integrat
Setare de viteză
Caracteristicile
produsului
Funcţie anti-picurare

Da

Dimensiunile ambalajului
Da
Da
Da

Înălţime
Lăţime
Adâncime
Greutate netă
Greutate brută
EAN
Număr de produse
incluse
Ţara de origine
Cod sisteme armonizate

1
Pre-curăţare
Da

Specificaţii tehnice
Alimentare
Tensiune
Frecvenţă
Lungime cablu
Recipient pentru
pulpă de fructe
Diam. tub alimentare
Capacitate
Capacitate cană
pentru suc

Da

800 W
220-240 V
50/60 Hz
1m
1,2 l
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Cutie exterioară
Lungime
Lăţime
Înălţime
Greutate brută
EAN
Număr de ambalaje

75 mm
2l
800 ml
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45,70 cm
25,50 cm
25,50 cm
3,47 kg
4,19 kg
08710103718468
1

51,00 cm
25,50 cm
45,70 cm
8,76 kg
18710103718465
2
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