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Μέγιστη ποσότητα χυμού. Ελάχιστη ακαταστασία.
Μοναδικό φίλτρο micro-mesh και στόμιο τροφοδοσίας XL

Αποχυμωτής Philips σε ανοδιωμένο αλουμίνιο με το μοναδικό φίλτρο micro-mesh, μοτέρ 700

W, στόμιο τροφοδοσίας μεγάλου μεγέθους, δοχείο πολτού 2 λίτρων και μοντέρνα κανάτα

χυμού 1,5 λίτρου.

Ταχεία αποχύμωση

Διακόπτης πολλαπλών ταχυτήτων για μαλακά και σκληρά φρούτα

Ταχεία αποχύμωση με το ισχυρό μοτέρ 700W

Για περισσότερο χυμό

Μεγάλο μέγεθος, μεγάλες ποσότητες

Φίλτρο micro mesh από ανοξείδωτο ατσάλι

Νόστιμες και εύκολες στην παρασκευή συνταγές

Βιβλίο συνταγών με συνταγές διαφόρων χυμών

Δεν απαιτείται προηγούμενη κοπή

Το στόμιο μεγάλου μεγέθους δέχεται ακόμη μεγαλύτερα φρούτα και λαχανικά

Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα

Όλα τα μέρη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων



Αποχυμωτής HR1861/00

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων

Όλα τα αποσπώμενα μέρη μπορούν να καθαριστούν

στο πλυντήριο πιάτων.

Εξαιρετικά μεγάλη χωρητικότητα

Το δοχείο πολτού 2 λίτρων και η κανάτα χυμού 1,5

λίτρου σας επιτρέπουν να παρασκευάζετε

περισσότερο χυμό σε κάθε αποχύμωση.

Στόμιο τροφοδοσίας μεγάλου μεγέθους

Ο σωλήνας τροφοδότησης μεγάλου μεγέθους δέχεται

ολόκληρα φρούτα και λαχανικά. Έτσι δεν χρειάζεται

να τα κόψετε σε μικρότερα κομμάτια.

Διακόπτης πολλαπλών ταχυτήτων

Με τις ρυθμίσεις πολλαπλών ταχυτήτων μπορείτε

εύκολα να στείψετε μαλακά ή σκληρά φρούτα και

λαχανικά.

Συμπεριλαμβάνεται βιβλίο συνταγών

Αυτό το βιβλίο συνταγών περιέχει συνταγές για

νόστιμο και εύκολο στην παρασκευή χυμό.

 

Αξεσουάρ

Βούρτσα καθαρισμού

Κανάτα χυμού

Προδιαγραφές σχεδίασης

Χρώμα(τα): Αλουμίνιο σαγρέ σχεδίασης

Υλικό κατασκευής περιβλήματος και συσφιγκτήρων:

Αλουμίνιο σαγρέ σχεδίασης

Υλικό κατασκευής καπακιού: SAN

Υλικό κατασκευής δοχείου πολτού και εξαρτήματος

ώθησης:

PP

Υλικό κατασκευής στομίου: Ανοξείδωτο ατσάλι

Γενικές προδιαγραφές

Ενσωματωμένος μηχανισμός τυλίγματος καλωδίου

Αντιολισθητικά πέλματα

Συσφιγκτήρες ασφαλείας

Ταχύτητες: 2

Τεχνικές προδιαγραφές

Μήκος καλωδίου: 1,2 m

Διάμετρος στομίου τροφοδοσίας: 75 χιλ.

Συχνότητα: 50/60 Hz

Ρεύμα: 700 W

Δοχείο πολτού: 2 l

Τάση:

220-240 V

Κανάτα χυμού για μεγάλες ποσότητες: 1500 ml
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