
 

 

Philips
Sapcentrifuge

650 W
2 liter XL trechter

HR1858/50
Onmiddellijk perfect sap

Haalt al het sap uit hele vruchten, tot de laatste druppel
Sap maken is nog nooit zo eenvoudig geweest. De grote vultrechter verwerkt hele vruchten en 

groenten, zodat u deze niet meer eerst in stukjes hoeft te snijden. Dankzij de krachtige motor van 650 

W en het unieke fijnmazige filter worden groenten en fruit tot en met de laatste druppel uitgeperst.

Snel sap maken
• Meerdere snelheden voor harde en zachte vruchten
• Krachtige motor

Maakt meer sap
• Ononderbroken sap maken dankzij de extra grote capaciteit
• Fijnmazig filter gemaakt van roestvrij staal

Heerlijke en eenvoudige recepten
• Receptenboekje met diverse saprecepten

Vooraf snijden niet nodig
• De extra grote trechter verwerkt zelfs grote stukken fruit en groente

Snel en eenvoudig schoon te maken
• Alle onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig



 Vaatwasmachinebestendig

Alle verwijderbare onderdelen kunnen in de 
vaatwasmachine worden gereinigd.

Extra grote capaciteit

Dankzij de vruchtvleescontainer van 2 l en de sapkan 
van 1,25 l kunt u per keer meer sap maken.

Fijnmazig filter

Fijnmazig filter gemaakt van roestvrij staal

Meerdere snelheden

Doordat er meerdere snelheden zijn, kunt u 
eenvoudig sap maken van zowel zachte als harde 
vruchten en groenten.

Inclusief receptenboekje

In dit receptenboekje vindt u overheerlijke en 
eenvoudige saprecepten.

Extra grote vultrechter

De extra grote vultrechter verwerkt hele vruchten 
en groenten zodat u deze niet meer in stukjes hoeft 
te snijden of te hakken.
HR1858/50

Specificaties
Accessoires
• Sapkan

Ontwerpspecificaties
• Kleur(en): Staalzilver en middengrijs
• Materiaal behuizing en klemmen: ABS
• Materiaal deksel: SAN
• Materiaal pulpopvangbak en stamper: PP
• Materiaal afgiettuit: Roestvrij staal

Algemene specificaties
• Geïntegreerd opbergvak voor snoer
• Antislipvoetjes
• Veiligheidsklemmen
• Snelheden: 2

Technische specificaties
• Snoerlengte: 1,2 m
• Diameter vultrechter: 75 mm
• Frequentie: 50/60 Hz
• Vermogen: 650 W
• Pulpopvangbak: 2 l
• Voltage: 220-240 V
• Capaciteit sapkan: 1250 ml
•

Publicatiedatum  
2012-02-27

Versie: 7.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun 
respectieve eigenaren.

www.philips.com
Kenmerken
Sapcentrifuge
650 W 2 liter XL trechter

http://www.philips.com

