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Philips
Juicer

650 W
2 liter

HR1858/00
Alle delene kan gå i opvaskemaskinen

Ekstra stort påfyldningsrør

Flere hastigheder



 

Generelle specifikationer
• Ledningsopbevaring
• Fødder, der ikke glider
• Sikkerhedsklemmer
• 2 hastigheder

Tekniske specifikationer
• Strøm: 650 W
• Beholder til frugtkød: 2 l
• Spænding: 220-240 V
• Diameter på påfyldningsrør: 75 mm
• Frekvens: 50/60 Hz
• Ledningslængde: 1,2 m

Designspecifikationer
• Materiale: kabinet og klemmer: ABS
• Materiale: låg: SAN
• Materiale: frugtkødsbeholder og nedstopper: PP
• Materiale: hældetud: Rustfrit stål
• Farve(r): Klar hvid med gule detaljer

Tilbehør
• Saftkande: 1250 ml
•

Juicer
650 W 2 liter 
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