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700 W

2 L

Tabung XL

 

HR1861/00

Jus maksimum. Repot minimum.
Filter jaring-mikro unik dan tabung pemasok XL

Juicer Philips HR1861/00 berlapis aluminium dengan filter jaring-mikro unik, motor

700 W, tabung pemasok XL, wadah ampas 2 L, dan tabung jus 1,25 L yang

bergaya.

Menghasilkan lebih banyak jus

Filter jaring mikro yang terbuat dari baja anti karat

Menjus terus menerus berkat kapasitas ekstra besar

Tidak diperlukan pra-pemotongan

Tabung ekstra besar yang bisa memuat buah dan sayuran yang lebih besar

Menjus cepat

Beragam kontrol kecepatan untuk buah lunak dan keras

Membuat jus dengan cepat dengan motor berdaya kuat 700 Watt

Membersihkan dengan cepat dan mudah

Semua bagian aman dlm mesin cuci piring



Juicer HR1861/00

Kelebihan Utama Spesifikasi

Filter jaring mikro

Filter jaring mikro yang terbuat dari baja anti

karat

Selang pengumpanan ekstra besar

Tabung pemasok ekstra besar menampung

buah dan sayuran utuh sehingga Anda tidak

perlu memotong atau merajangnya lagi.

Kapasitas ekstra besar

Wadah ampas 2 l dan tabung jus 1,5 l

memungkinkan Anda membuat jus lebih

banyak dalam satu kali pemrosesan.

Beberapa kontrol kecepatan

Dengan beragam setelan kecepatan juicer

Philips, Anda dapat membuat jus dari buah

dan sayuran lunak atau keras dengan mudah.

Aman untuk mesin cuci piring

Semua komponen lepas-pasang, dapat dicuci

dalam mesin pencuci piring.

 

Aksesori

Sikat pembersih

Tabung jus

Spesifikasi desain

Warna: Bersepuh aluminium

Tutup bahan: SAN

Bahan wadah ampas dan pendorong: PP

Bahan cerat: Baja anti karat

Bahan rangka: Bersepuh aluminium

Bahan gelas: Gelas SAN dan penutup PP

Spesifikasi umum

Penyimpanan kabel terintegrasi

Kaki anti-selip

Jepitan pengaman

Setelan kecepatan: 2

Buku resep

Spesifikasi teknis

Panjang kabel: 1,2 m

Diameter tabung pengisi: 75 milimeter

Frekuensi: 50/60 Hz

Daya: 700 W

Pengumpul ampas: 2 L

Voltase: 220-240 volt

Kapasitas tabung jus: 1.500 ml

Mudah membersihkan

Aksesori aman untuk mesin pencuci piring
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