
zreiz lieliska sula
U
Ievietoja

Sulas spiešan

un dārzeņus

pēdējo sulas

Izspie
• Izspi
• Nep

Nav n
• Pate

Ātra s
• Jaud
• Daž

Recep
• Rece

Ātra u
• Visa
s veselu augli, un izspiež katru pilienu

a nekad nav bijusi tik vienkārša. Šajā sulas spiedē var ievietot veselus augļus 

, tos nesagriežot. Jaudīgais 650 W motors un unikālais mikrotīkla filtrs izspiedīs 

 pilīti.

ž vairāk sulas
ež vairāk sulas, pateicoties unikālajam mikrotīkla filtram.
ārtraukta sulas izgatavošana tās lielās jaudas dēļ

epieciešams produktus iepriekš sagriezt gabaliņos
icoties īpaši lielajai padeves caurulei, produkti iepriekš nav jāsagriež.

ulas spiešana
īgs motors
ādu ātrumu vadība mīkstiem un cietiem augļiem

tes gardai un ātrai pagatavošanai
pšu grāmatiņā ir iekļautas 10 gardas sulas receptes

n viegla kopšana
s detaļas ir drošas mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā
 

Philips
Sulu spiede

650 W
2 litri

HR1858/50
Mikro sietiņa filtrs

Īpaši liela padevējcaurule

Dažādu ātrumu vadība



 

Aksesuāri
• Sulas krūze: 1250 ml

Vispārējas specifikācijas
• Vada glabātuve
• Neslīdoša kāja
• Drošības skavas
• 2 ātrumi

Tehniskās specifikācijas
• Jauda: 650 W
• Mīkstuma tvertne: 2 l
• Spriegums: 220-240 V
• Padevējcaurules diametrs: 75 mm
• Biežums: 50/60 Hz
• Vada garums: 1,2 m

Dizaina specifikācijas
• Materiālu korpuss un skavas: ABS
• Materiālu vāks: SAN
• Materiālu mīkstumu tilpne un spiednis: PP
• Materiālu snīpis: Nerūsošais tērauds
• Krāsa(s): Tērauda sudrabs un Vidēji pelēks
•

Sulu spiede
650 W 2 litri 
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