
Sentrifugejuicer -
Kompakt

Viva Collection

 
700 watt

Quick Clean - rengjøres under
minuttet

2 liter juice på en gang

Enkel hurtigrengjøresing
mellom glassene

 
HR1864/20

Maksimalt med juice. Minimalt med problemer.
Opptil 2 l juice på én gang og rengjøring på ett minutt

Å få i seg nok fersk frukt og grønnsaker er viktig både for helsen vår og for å ha det bra. Men det kan være

vanskelig å få i seg nok grønnsaker gjennom det vanlige kostholdet. Da vi utviklet Philips Viva Sentrifugejuicer

hadde vi fokus på å gjøre juicing så lett som mulig. Sentrifugejuiceren har et stort materør som gjør at du slipper

å skjære opp grønnsakene før juicing, og takket være sentrifugejuicerens design og glatte overflater rengjør du

den på under minuttet. Den enkleste måten å få ferskpresset juice til hele familien. Helt enkelt mer juice og

mindre problemer!

Ren i løpet av ett minutt!

Funksjonen for forhåndsrengjøring skyller bort uønskede fibre

QuickClean - rengjøring på under minuttet

Alt fruktkjøttet samles på ett sted

Hurtigrengjør sentrifugejuiceren mellom ingrediensene

Jevne overflater som er enkle å rengjøre

Lett å bruke

Gjennomsiktig overflate på lokk og beholder

Rask og enkel montering av alle deler

Lag juice av alle bærene samtidig med trakttilbehøret

Press ut hver dråpe fra frukt og grønnsaker

Lag opptil 2 liter juice om gangen

Kraftig motor på 700 W

Takket være XL-materør (75 mm) slipper du å skjære opp ingrediensene
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Høydepunkter

Funksjon for forhåndsrengjøring

Philips-juiceren er den første sentrifugal-

juiceren på markedet med funksjon for

forhåndsrengjøring. Ved å helle vannet i

stapperen kan du lage en vannfontene i

apparatet som renser bort uønskede fibre fra

lokket, og gjør silen enklere å rengjøre.

Rask og enkel montering

Rask og enkel montering av alle deler.

Gjennomsiktig fruktkjøttbeholder

Siden sentrifugejuicerens overflater er

gjennomsiktige, kan du se når maskinen deler

og presser alle ingrediensene. Det er en

funksjon som pleier å bli en favoritt hos barna!

Du kan også se når beholderen er tom og må

tømmes.

Lag opptil 2 liter juice om gangen

Vil du juice til hele familien på én gang? Den

innovative designen på Philips’ sentrifugejuicer

Viva gjør at du kan presse opptil 2 l. juice om

gangen uten å måtte tømme

fruktkjøttbeholderen.

Ekstra stort materør

Du trenger ikke dele opp eller skrelle frukten

eller grønnsakene. Til og med hele epler går

ned i materøret.

Motor på 700 W

Sterk motor på 700Watt er effektiv også på

harde grønnsaker, som rødbeter og gulrøtter.

Bærtrakt

Hvis du legger bær eller mindre frukt i

materøret kan det by på problemer. Plasser

trakttilbehøret direkte på røret. Slik kan du

legge i alle bærene på én gang.

QuickClean-teknologi

Med mange sentrifugejuicere kan rengjøringen

av juicemaskinen være en plage, noe som

igjen fører til at man kvier seg for å bruke den.

Det har vi i Philips tatt grep om.

Sentrifugejuiceren er konstruert for å være så

enkel som mulig å rengjøre - alle deler er

glatte og runde, uten riflede overflater og

kanter som rester kan feste seg i. Du skyller

ganske enkelt alle delene på under minuttet.

Integrert fruktkjøttbeholder

Alt fruktkjøttet samles i fruktkjøttbeholderen på

denne juicemaskinen fra Philips. Du trenger

ikke fjerne overflødig fruktkjøtt fra andre deler

inne i maskinen, f.eks. lokket.

QuickClean-sil

Funksjonen PreClean gjør at du lett kan

hurtigrengjøre sentrifugejuiceren mellom

ingrediensene. Det er smart hvis dere er flere

som vil ha juice med forskjellige oppskrifter. Du

heller bare et glass vann ned i røret og vrir på

en knapp. Da oppstår det en kraftig fontene i

maskinen som effektivt skyller bort uønskede

fibrer på innsiden av lokket og gjør silen

enklere å rengjøre.
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Spesifikasjoner

Designmessige spesifikasjoner

Farge(r): Aluminium

Materiale, kabinett: Aluminium

Materiale, mugge: SAN-mugge og ABS-

deksel

Materiale i fruktkjøttbeholder og stapper:

ABS, SAN

Generelle spesifikasjoner

Sklisikre føtter

Sikkerhetsklemmer

Integrert ledningsoppbevaring

Hastighetsinnstilling: 1

Tekniske spesifikasjoner

Drift: 700 W

Spenning: 220–240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Ledningslengde: 1 m

Fruktkjøttbeholder: 1,2 L

Diameter på materør: 75 millimeter

Kapasitet: 2 L

Kapasitet for juicemugge: 800 ml

Tilbehør

Bærtrakt

Enkel å gjøre ren

Tilbehør som kan vaskes i oppvaskmaskin

QuickClean
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