
 

Saftpresser

Viva Collection

 
700 watt

Quick Clean - rengøring på 1
min

2 liter juice på en gang

Drypstop-funktion

 

HR1863/20

Optimalt juiceudbytte. Minimalt besvær.
Pres op til 2 L juice på én gang, og rengør på under 1 minut

Masser af frisk frugt og grøntsager er vigtigt for vores sundhed og velvære. Men

det kan være svært at få nok grøntsager i løbet af dagen. Da vi designede Philips

Viva saftpresserne havde vi fokus på at gøre det så nemt som muligt at presse

juice. Saftpresseren har et stort påfyldningsrør, så frugt og grøntsager ikke først

skal skæres ud, og takket være saftpresserens design og de glatte overflader kan

rengøringen gøres inden for ét minut. Den nemmeste måde at få friskpresset juice

til hele familien. Mere juice, mindre besvær - nemt og hurtigt!

Ren på 1 minut!

Hurtig rengøring af saftpresseren mellem ingredienser

QuickClean - Rengøringen inden for ét minut

Alt frugtkødet samles et sted

QuickClean-si

Glatte overflader, der er nemme at rengøre

Nem at anvende

Alle dele samles hurtigt og nemt

Transparent låg og beholder

Pres hver en dråbe ud af frugt og grøntsager

Pres op til 2 l juice ad gangen

Kraftig 800 W motor

Takket være XL-påfyldningstragten (75 mm) skal ingredienserne ikke først skæres ud



Saftpresser HR1863/20

Vigtigste nyheder

Rengøringsfunktion

Funktionen PreClean gør det nemt hurtigt at

rengøre saftpresseren mellem ingredienser. En

fantastisk løsning, når I ønsker juice med

forskellige ingredienser. Du skal blot hælde et

glas vand ned i røret og trykke på knappen. Der

skabes en fontæne af vand i apparatet, som

skyller uønskede fibre væk fra låget, og gør

sien nemmere at rengøre.

QuickClean-teknologi

Mange saftpressere er besværlige at rengøre,

hvilket resulterer i, at man efter et stykke tid

holder op med at anvende apparatet. Dette

problem har Philips løst. Saftpresseren er

meget nem at rengøre takket være designet

med glatte og polerede overflader uden hjørner

og sprækker. Rengøringsfunktionen skyller

hurtigt og effektivt uønskede fibre væk fra låget

og gør sien nemmere at rengøre.

Indbygget frugtkødsbeholder

Frugtkødet samles kun der, hvor det bør være: i

frugtkødsbeholderen på din Philips-saftpresser.

Det betyder, at der ikke skal fjernes frugtkød fra

andre dele, fx låget.

QuickClean-si

En masse frugtkødsfibre kommer normalt i

klemme i sien, hvilket gør den meget vanskelig

at rengøre. Takket være den innovative

QuickClean-teknologi er alle overflader af sien

glatte, hvilket hjælper dig med at fjerne fibrene

med en almindelig køkkensvamp.

Glat og nem at rengøre

Saftpresseren er udstyret med afrundede former

og glatte overflader, så den er nem at skylle

under vandhanen.

Samles hurtigt og nemt

Alle dele samles hurtigt og nemt.

Gennemsigtig frugtkødsbeholder

Saftpresserens overflader er transparente så du

kan se, når maskinen deler og presser alle

ingredienser, en funktion, som børnene elsker!

Du kan også se, når beholderen er fuld og skal

tømmes.

Pres op til 2 liter på én gang

Vil du lave juice til hele familien på én gang?

Philips saftpresser Viva har et innovativt

design, der gør det muligt at lave op til 2 liter

juice på én gang uden at tømme

frugtkødsbeholderen.

Kraftig 800 W motor

Pres de vanskeligste frugter og grøntsager

uden besvær med den kraftige motor på 800

W.

XL-påfyldningsrør

Du behøver ikke at skære eller skrælle frugten

eller grøntsagerne, selv hele æbler kan presses

i påfyldningsrøret.



Saftpresser HR1863/20

Specifikationer

Designspecifikationer

Farve(r): Aluminium

Materiale: kabinet: Aluminium

Materiale: kande: SAN-kande og PS-låg

Materiale: frugtkødsbeholder og nedstopper:

PS

Generelle specifikationer

Skridsikre "fødder"

Låsearm

Integreret ledningsopbevaring

Hastighedsindstilling: 1

Drypstop

Produktfunktioner: Rengøring

Tekniske specifikationer

Strøm: 800 W

Spænding: 220-240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Ledningslængde: 1 m

Frugtkødsbeholder: 1,2 L

Diameter på påfyldningsrør: 75 mm

Kapacitet: 2 L

Kapacitet: juicekande: 800 ml

Nem at rengøre

Tilbehør, der tåler opvaskemaskine

QuickClean
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