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Doskonały sok w mgnieniu oka
Sokowirówka, która wyciska cały owoc do ostatniej kropli

Przygotowywanie soków jeszcze nigdy nie było tak proste. Duży otwór na

produkty mieści całe owoce i warzywa, więc nie trzeba ich kroić na kawałki.

Sokowirówka firmy Philips z silnikiem o mocy 650 W i wyjątkowym filtrem z

mikrosiateczką zapewnia sprawne wyciskanie soku do ostatniej kropli.

Wyciska więcej soku

Filtr z mikrosiateczką ze stali szlachetnej

Ciągła praca dzięki dużej pojemności

Nie trzeba rozdrabniać składników

Duży otwór na produkty umożliwia wrzucanie całych owoców

Szybkie wyciskanie soku

Wielostopniowa regulacja prędkości do owoców miękkich i twardych

Silnik o dużej mocy

Szybkie i łatwe czyszczenie

Wszystkie elementy można myć w zmywarce



Sokowirówka HR1858/55

Zalety Dane techniczne

Można myć w zmywarce

Wszystkie zdejmowane można czyścić w

zmywarce.

Niezwykle duża pojemność

Pojemnik na miąższ o pojemności 2 l oraz

dzbanek na sok o pojemności 1,25 l

umożliwiają wyciśnięcie większej ilości soku

za jednym razem.

Duży otwór na produkty

Duży otwór wlotowy mieści duże owoce i

warzywa, więc nie trzeba ich rozdrabniać.

Filtr z mikrosiateczką

Filtr z mikrosiateczką ze stali szlachetnej

Regulacja wielu prędkości

Wiele ustawień szybkości sokowirówki firmy

Philips umożliwia łatwe wyciskanie soku z

miękkich lub bardzo twardych owoców i

warzyw.

 

Akcesoria

Dzbanek na sok

Informacje ogólne

Wbudowany schowek na przewód

Stopy antypoślizgowe

Zaciski zabezpieczające

Ustawienie prędkości: 2

Broszura z przepisami

Dane techniczne konstrukcji

Kolor(y): Biały z pomarańczowymi dodatkami

Materiał obudowy i zacisków: Tworzywo ABS

Materiał dzbanka: Dzbanek z tworzywa SAN,

pokrywa z tworzywa PP

Materiał pokrywki: Tworzywo SAN

Materiał pojemnika na miąższ i popychacza:

Tworzywo PP

Materiał dziobka: Stal szlachetna

Specyfikacja techniczna

Moc: 650 W

Napięcie: 220–240 V

Długość przewodu: 1,2 m

Średnica otworu na produkty: 75 mm

Częstotliwość: 50/60 Hz

Pojemnik na miąższ: 2 l

Pojemność dzbanka na sok: 1250 ml
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