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Philips
Centrifugadora

650 W
2 litros

HR1858/50
Micro-filtro

Tubo de alimentação extra grande

Controlo de velocidades múltiplas



 

Acessórios
• Jarro de sumo: 1250 ml

Especificações gerais
• Compartimento do fio
• Suporte antideslize
• Grampos de segurança
• 2 velocidades

Especificações Técnicas
• Potência: 650 W
• Recipiente para a polpa: 2 l
• Voltagem: 220-240 V
• Diâm. do tubo de alimentação: 75 mm
• Frequência: 50/60 Hz
• Comprimento do fio: 1,2 m

Especificações de design
• Material do compartimento e grampos: ABS
• Material da tampa: SAN
• Material do recipiente para a polpa e pressor: PP
• Material do bico: Aço inoxidável
• Cor(es): Prata aço e cinzento
•

Centrifugadora
650 W 2 litros 
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