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HR1861/00

Maximálne množstvo šťavy. Minimum

neporiadku.
Jedinečný mikrosieťkový filter a extra veľká podáv. trubica

Odšťavovač Philips HR1861/00 v úprave z eloxovaného hliníka s jedinečným

mikrosieťkovým filtrom, 700 W motorom, extra veľkou podávacou trubicou, 2 l

zásobníkom na dužinu a štýlovou 1,25 l nádobou na šťavu.

Vyrobí viac džúsu

Mikrosieťkový filter vyrobený z nehrdzavejúcej ocele

Nepretržité odšťavovanie vďaka extra veľkej kapacite

Bez potreby predkrájania

Veľmi veľká trubica pojme ešte väčšie kúsky ovocia a zeleniny

Rýchle odšťavovanie

Ovládanie prostredníctvom niekoľkých rýchlostí pre mäkké a tvrdé ovocie

Rýchlo pripravené džúsy vďaka výkonnému 700 W motoru

Rýchle a jednoduché čistenie

Všetky časti sú umývateľné v umývačke



Odšťavovač HR1861/00

Hlavné prvky Technické údaje

Mikrosieťkový filter

Mikrosieťkový filter vyrobený z nehrdzavejúcej

ocele

Extra veľká podávacia trubica

Extra veľká podávacia trubica, do ktorej sa

zmestí celé ovocie a zelenina, takže ich už viac

nebudete musieť krájať ani sekať.

Mimoriadne veľká kapacita

2 l nádoba na dužinu a 1,5 l nádoba na šťavu

vám umožní vytlačiť viac šťavy naraz.

Ovládanie niekoľkými rýchlosťami

Pomocou nastavení odšťavovača Philips s

niekoľkými rýchlosťami môžete poľahky

odšťavovať mäkké i tvrdé ovocie a zeleninu.

Umývateľný v umývačke riadu

Všetky odnímateľné časti sú umývateľné v

umývačke riadu.

 

Príslušenstvo

Čistiaca kefa: áno

Nádoba na džús: áno

Špecifikácia dizajnu

Farba(y): Leštený hliník

Materiál veka: SAN

Materiál nádoby na dužinu a zatláčadla: PP

Materiál výlevky: Nehrdzavejúca oceľ

Materiál plášťa: Leštený hliník

Materiál nádoby: SAN džbán a PP kryt

Všeobecné špecifikácie

Integrovaný priestor na uloženie kábla: áno

Protisklzové nožičky: áno

Bezpečnostná svorka: áno

Nastavenie rýchlosti: 2

Brožúra s receptami: áno

Technické špecifikácie

Dĺžka kábla: 1,2 m

Priemer podávacej trubice: 75 mm

Frekvencia: 50/60 Hz

Príkon: 700 W

Nádoba na dužinu: 2 l

Napätie: 220 – 240 V

Kapacita nádoby na šťavu: 1 500 ml

Jednoduché čistenie

Príslušenstvo umývateľné v umývačke riadu:

áno
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