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Philips
Juicer

650 W
2 liter

HR1858/55
Ekstra stor kapacitet

Micro mesh-filter

Ekstra stort påfyldningsrør

Flere hastigheder

Alle delene kan gå i opvaskemaskinen



 

Generelle specifikationer
• Ledningsopbevaring
• Fødder, der ikke glider
• Sikkerhedsklemmer
• 2 hastigheder

Tekniske specifikationer
• Strøm: 650 W
• Beholder til frugtkød: 2 l
• Spænding: 220-240 V
• Diameter på påfyldningsrør: 75 mm
• Frekvens: 50/60 Hz
• Ledningslængde: 1,2 m

Designspecifikationer
• Materiale: kabinet og klemmer: ABS
• Materiale: låg: SAN
• Materiale: frugtkødsbeholder og nedstopper: PP
• Materiale: hældetud: Rustfrit stål
• Materiale: saftkande: SAN-kande med PP-låg
• Farve(r): Hvid med strejf af orange

Tilbehør
• Saftkande: 1250 ml
•

Juicer
650 W 2 liter 

Specifikationer

Udgivelsesdato  
2009-02-09

Version: 4.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres 
respektive ejere.

www.philips.com
HR18

Interess

Ekstra st

Micro me
Laver mere
filter.

Ekstra st
Takket vær
ikke først s

Flere has
Med to has
og bløde fru

Alle delen
58/55

ante pro

or kapaci

sh-filter
 juice takke

ort påfyld
e det ekstra
kæres i min

tigheder
tigheder er 
gter og grø

e kan gå
tet

t være det unikke micro mesh-

ningsrør
 store påfyldningsrør skal frugten 
dre stykker.

det muligt at presse både hårde 
ntsager.

 i opvaskemaskinen
dukter

http://www.philips.com

