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Philips
Juicer

650 W
2 liter

HR1858/30
Mikromaskefilter

Ekstra stort materør

Flerhastighetskontroll

Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskin



 

Generelle spesifikasjoner
• Ledningsoppbevaring
• Sklisikre føtter
• Sikkerhetsklemmer
• To hastigheter

Tekniske spesifikasjoner
• Strøm: 650 W
• Fruktkjøttbeholder: 2 l
• Spenning: 220–240 V
• Diameter på materør: 75 mm
• Frekvens: 50/60 Hz
• Ledningslengde: 1,2 m

Designmessige spesifikasjoner
• Materiale i kabinett og klemmer: ABS
• Materiale i lokk: SAN
• Materiale i fruktkjøttbeholder og stapper: PP
• Materiale i tut: Rustfritt stål
• Materiale i juicemugge: SAN-mugge og PP-deksel
• Farge(r): Hvit med grå og røde detaljer

Tilbehør
• Juicemugge: 1250 ml
•

Juicer
650 W 2 liter 

Spesifikasjoner
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