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Egészséges gyümölcslé könnyedén
Nem kell aprítani, csak élvezze a friss gyümölcslevet!

A friss gyümölcs-, illetve zöldséglé készítése még sosem volt ilyen egyszerű. A nagy méretű adagolócső elnyeli

az összes gyümölcsöt és zöldséget, így nincs szükség az előzetes szeletelésre. A nagyteljesítményű 650 W-os

motor és az egyedi mikrohálós szűrővel az utolsó cseppet is kifacsarja a gyümölcsből.

Gyors gyümölcscentrifugálás

Több sebességfokozat a kemény és puha gyümölcsökhöz

Nagy teljesítményű motor

Több levet készíthet

Folyamatos gyümölcscentrifugálás a nagy méretnek köszönhetően

Mikrohálós szűrő rozsdamentes acélból

Ízletes és könnyen elkészíthető receptek

Receptfüzet különböző gyümölcslé receptekkel

Nincs szükség előzetes felvágásra

A nagyméretű adagolócsőnek köszönhetően nincs szükség a gyümölcs előzetes felvágására

Gyors és egyszerű tisztítás

Az összes alkatrész mosogatógépben tisztítható



Gyümölcscentrifuga HR1858/00

Fénypontok Műszaki adatok

Mosogatógépben mosható

Minden alkatrész tisztítható mosogatógépben.

Extra nagy kapacitás

A kétliteres gyümölcshústartály és az 1,25

literes légyűjtő segítségével egyszerre több

gyümölcslevet készíthet.

Extra méretű adagolócső

Az extra méretű adagolócső az összes

gyümölcsöt és zöldséget elnyeli, így nem kell

többé felvágni vagy aprítani azokat.

Mikrohálós szűrő

Mikrohálós szűrő rozsdamentes acélból

Fokozatmentes sebesség

A több fokozatú sebességbeállítási funkciónak

köszönhetően kemény vagy puha

gyümölcsökből vagy zöldségekből is készíthet

ízletes leveket.

Nagy teljesítményű motor

Nagy teljesítményű motorral ellátott

gyümölcscentrifuga.

Tartozék receptkönyv

A receptkönyv sokféle finom, könnyen

elkészíthető gyümölcslé receptet tartalmaz.

 

Tartozékok

Légyűjtő: Van

Műszaki adatok

Kapcsoló: 650 W

Feszültség: 220-240 V

Vezetékhossz: 1,2 m

Adagolócső átmérője: 75 mm

Frekvencia: 50/60 Hz

Gyümölcshúsgyűjtő: 2 l

Légyűjtő kapacitás: 1250 ml

Kivitelezési jellemzők

Szín(ek): Ragyogó fehér, sárga árnyalattal

Burkolat anyaga és rögzítőkapcsok: ABS

A fedél anyaga: SAN

A gyümölcshústároló és a nyomórúd anyaga:

PP

Kifolyócső anyaga: Rozsdamentes acél

Általános jellemzők

Beépített kábeltároló: Van

Csúszásmentes lábak: Van

Rögzítőkapcsok: Van

Sebességfokozatok: 2
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