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650 W

2 л

Свръхголям улей XL

 

HR1858/90

Отличен сок моментално
Поглъща целия плод и го изстисква до капка

Изцеждането на сок е по-лесно от всякога. Големият улей за подаване поема цели плодове

и зеленчуци, така че няма нужда да ги нарязвате предварително. Мощният мотор от 650 W

заедно с уникалния микромрежест филтър изстискват сока до последната капка.

Прави повече сок

Микромрежест филтър от неръждаема стомана

Голяма вместимост за дълго изцеждане

Не е необходимо предварително нарязване

Без предварително нарязване благодарение на много големия улей за подаване

Бързо сокоизстискване

Няколко скорости - за меки и твърди плодове

Мощен мотор

Бързо и лесно почистване

Всички части са подходящи за съдомиялна машина

Вкусни и лесни рецепти

Сборникът с рецепти съдържа различни рецепти за сок



Сокоизстисквачка HR1858/90

Акценти Спецификации

Може да се мие в съдомиялни машини

Всички подвижни детайли могат да бъдат почиствани

в съдомиялна машина.

По-голяма вместимост

2-литровият контейнер за плодова каша и 1,25-

литровата кана за сок ви дават възможност да

изцеждате по повече сок наведнъж.

Уголемен улей за подаване

Уголеменият улей за подаване поглъща цели плодове

и зеленчуци, така че вече няма нужда да ги режете

или кълцате.

Микромрежест филтър

Микромрежест филтър от неръждаема стомана

Управление с няколко скорости

С няколкото настройки за скорост можете лесно да

изстисквате меки или твърди плодове и зеленчуци.

Приложен сборник с рецепти

Този сборник с рецепти съдържа рецепти за вкусен

и лесен за приготвяне сок.

 

Аксесоари

Кана за сок

Общи спецификации

Отделение за съхранение на кабела

Неплъзгащи се крачета

Предпазни щипки

Скорости: 2

Книжка с рецепти

Спецификации на дизайна

Цвят (цветове): Черно с червен акцент

Материал - корпус и щипки: ABS

Материал - кана: Кана от SAN и капак от ПП

Материал - капак: SAN

Материал - контейнер за плодова каша и тласкач:

PP

Материал - улей: Неръждаема стомана

Технически данни

Мощност: 650 W

Напрежение: 220-240 V

Дължина на кабела: 1,2 м

Улей за подаване с диаметър: 75 мм

Честота: 50/60 Hz

Контейнер за плодова каша:

2 л

Вместимост - кана за сок: 1250 мл
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