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Sumo perfeito num instante
Capacidade para frutos inteiros, espremendo-os na totalidade

Preparar sumos nunca foi tão fácil. Com o seu tubo de alimentação grande, onde

cabem frutas e legumes inteiros, não é necessário cortar os alimentos. O motor

potente de 650 W em conjunto com o micro filtro de rede exclusivo irão espremer

o sumo até à última gota.

Faz mais sumo

Filtro de micro-rede em aço inoxidável

Sumo contínuo graças à grande capacid.

Não é necessário cortar previamente

Não é necessário cortar antes graças ao tubo de alimentação extra grande

Sumo rápido

Vários controlos de velocidade para frutos moles e duros.

Motor potente

Limpeza rápida e fácil

Todas as peças laváveis na máquina

Receitas deliciosas e fáceis de fazer

Folheto de receitas com várias receitas para sumos



Centrifugadora HR1858/55

Destaques Especificações

Lavável na máquina de lavar loiça

Todas as peças destacáveis podem ser lavadas

na máquina de lavar loiça.

Capacidade extra grande

O recipiente para a polpa de 2 l e o jarro de

sumo de 1,25 l permitem-lhe preparar mais

sumo de uma só vez.

Tubo de alimentação extra grande

Tubo de alimentação extra grande com

capacidade para processar frutos e vegetais

inteiros para que não tenha de os cortar.

Micro-filtro

Filtro de micro-rede em aço inoxidável

Controlo de velocidades múltiplas

Com várias definições de velocidade, pode

espremer facilmente frutas e legumes duros e

moles.

Folheto de receitas incluído

Este folheto de receitas contém receitas de

sumo deliciosas e fáceis de preparar.

 

Acessórios

Jarro de sumo

Especificações gerais

Compartimento do fio integrado

Suporte antideslize

Grampos de segurança

Velocidades: 2

Folheto de receitas

Especificações de design

Cor(es): Branco com apontamentos laranja

Material do compartimento e grampos: ABS

Material do jarro: Jarro SAN e tampa PP

Material da tampa: SAN

Material do recipiente para a polpa e

pressor: PP

Material do bico: Aço inoxidável

Especificações técnicas

Alimentação: 650 W

Voltagem: 220-240 V

Comprimento do cabo: 1,2 m

Diâm. do tubo de alimentação: 75 mm

Frequência: 50/60 Hz

Recipiente para a polpa: 2 l

Capacidade do jarro de sumo: 1250 ml
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