
 

 

Philips
Juicer

700 W
2 l XL-påfyldningsrør

HR1861/00
Optimalt juiceudbytte. Mindre besvær.

Unikt micro-mesh-filter og XL-påfyldningsrør
Philips Juicer i anodiseret aluminium med unikt micro-mesh-filter, 700 W motor, XL-
påfyldningsrør, 2-liters frugtkødsbeholder og smart 1,5-liters juicekande.

Hurtig saftpresning
• Flere hastighedsindstillinger til hårde og bløde frugter
• Hurtig saftpresning med den kraftige motor på 700 W

Giver mere juice
• Kapacitet til kontinuerlig saftpresning
• Micro mesh-filter i rustfrit stål

Lækre og nemme opskrifter
• Opskriftshæftet indeholder en række juiceopskrifter

Udskæring ikke nødvendig
• Ekstra stort påfyldningsrør kan klare endda meget store frugter og grøntsager

Hurtig og nem rengøring
• Alle dele kan gå i opvaskemaskinen



 Tåler opvaskemaskine

Alle aftagelige dele kan vaskes i opvaskemaskinen.

Ekstra stor kapacitet

2 l frugtkødsbeholder og 1,5 l juicekande gør det 
muligt at presse mere juice på én gang.

Ekstra stort påfyldningsrør

Det ekstra store påfyldningsrør tager hele frugter og 
grøntsager og gør det unødvendigt at skære eller 
hakke dem.

Flere hastighedsindstillinger

Flere hastighedsindstillinger betyder, at du nemt kan 
presse både bløde og hårde frugter og grøntsager.

Opskriftshæfte medfølger

Dette opskriftshæfte indeholder lækre og nemme 
juiceopskrifter.
HR1861/00

Specifikationer
Tilbehør
• Rensebørste
• Juicekande

Designspecifikationer
• Farve(r): Børstet aluminium
• Materiale: kabinet og klemmer: Børstet aluminium
• Materiale: låg: SAN
• Materiale: frugtkødsbeholder og nedstopper: PP
• Materiale: hældetud: Rustfrit stål

Generelle specifikationer
• Integreret ledningsopbevaring
• Skridsikker sokkel
• Låsearm
• Hastighedsindstillinger: 2

Tekniske specifikationer
• Ledningslængde: 1,2 m
• Diameter på påfyldningsrør: 75 mm
• Frekvens: 50/60 Hz
• Strøm: 700 W
• Beholder til frugtkød: 2 l
• Spænding: 220-240 V
• Kapacitet: juicekande: 1500 ml
•
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