
Sapcentrifuge

Aluminium
Collection

 

700 W

2 liter

XL trechter

 

HR1861/00

Maximale hoeveelheid sap in een handomdraai

Uniek fijnmazig filter en een extra grote vultrechter

De HR1861/00-sapcentrifuge van Philips is uitgevoerd in geanodiseerd aluminium

en voorzien van een uniek fijnmazig filter, een 700W-motor, een extra grote

vultrechter, een vruchtvleescontainer van 2 liter en een stijlvolle sapkan van 1,25

liter.

Maakt meer sap

Fijnmazig filter gemaakt van roestvrij staal

XL trechter voor non-stop sap maken

Vooraf snijden niet nodig

De extra grote trechter verwerkt zelfs grote stukken fruit en groente

Snel sap maken

Meerdere snelheden voor harde en zachte vruchten

Snel sap met de krachtige motor van 700 W

Snel en eenvoudig schoon te maken

Onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig



Sapcentrifuge HR1861/00

Kenmerken Specificaties

Fijnmazig filter

Fijnmazig filter gemaakt van roestvrij staal

Extra grote vultrechter

De extra grote vultrechter verwerkt hele

vruchten en groenten zodat u deze niet meer in

stukjes hoeft te snijden of te hakken.

Extra grote capaciteit

Dankzij de vruchtvleescontainer van 2 l en de

sapkan van 1,5 l kunt u per keer meer sap

maken.

Meerdere snelheden

Dankzij de verschillende snelheden van uw

Philips-sapcentrifuge kunt u eenvoudig sap

maken van zowel zachte als harde vruchten en

groenten.

Vaatwasmachinebestendig

Alle verwijderbare onderdelen kunnen in de

vaatwasmachine worden gereinigd.

 

Accessoires

Reinigingsborsteltje

Sapkan

Ontwerpspecificaties

Kleur(en): Geborsteld aluminium

Materiaal deksel: SAN

Materiaal pulpopvangbak en stamper: PP

Materiaal afgiettuit: Roestvrij staal

Materiaal behuizing: Geborsteld aluminium

Materiaal kan: Kan van SAN en deksel van

PP

Algemene specificaties

Geïntegreerd opbergvak voor snoer

Antislipvoetjes

Veiligheidsklemmen

Snelheidsstand: 2

Receptenboekje

Technische specificaties

Snoerlengte: 1,2 m

Diameter vultrechter: 75 mm

Frequentie: 50/60 Hz

Vermogen: 700 W

Pulpopvangbak: 2 L

Voltage: 220 - 240 volt

Capaciteit sapkan: 1500 ml

Gemakkelijk schoon te maken

Vaatwasserbestendige accessoires
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