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Maksimum zdrowego soku
Do 2 l soku za jednym razem; czyszczenie trwa zaledwie minutę

Ta sokowirówka firmy Philips wydobywa jeszcze więcej soku z owoców i warzyw. Czyszczenie trwa zaledwie

minutę dzięki rewolucyjnej technologii QUICKClean. Zafunduj sobie codzienną przyjemność picia zdrowego

domowego soku!

Czyszczenie trwa zaledwie minutę

Funkcja wstępnego czyszczenia pozwala wypłukać osad z miąższu

Technologia QuickClean

Zebranie całego miąższu w jednym miejscu umożliwia jego łatwe usuwanie

Sitko QuickClean

Gładkie i łatwe w czyszczeniu powierzchnie

Wygodne użytkowanie

Łatwe sprawdzanie ilości miąższu dzięki przezroczystemu pojemnikowi

Szybki i łatwy montaż wszystkich części

Wyciskanie wszystkich jagód za jednym razem dzięki specjalnemu lejkowi

Wyciśnij każdą kroplę soku z owoców i warzyw

Wyciśnij do 2 litrów za jednym razem

Silnik o dużej mocy — 700 W

Otwór na produkty w rozmiarze XL (75 mm)



Sokowirówka HR1864/20

Zalety

Funkcja wstępnego czyszczenia

Sokowirówka Philips to pierwsza dostępna na

rynku sokowirówka odśrodkowa wyposażona w

funkcję wstępnego czyszczenia. Wlanie wody

do urządzenia powoduje powstawanie swego

rodzaju fontanny płuczącej jego wnętrze,

usuwającej wszelkie pozostałości z pokrywy i

ułatwiającej umycie sitka.

Szybkie i łatwe składanie

Szybki i łatwy montaż wszystkich części.

Przezroczysty pojemnik na miąższ

Wyciskaj sok w prawdziwie interaktywny

sposób. Pokrywa i pojemnik na miąższ są

przezroczyste, dzięki czemu można cały

obserwować proces wyciskania soku. Podczas

wyciskania widać także, kiedy pojemnik się

zapełni i kiedy należy go opróżnić.

Wyciśnij do 2 litrów za jednym razem

Możesz uzyskać do 2 litrów soku za jednym

razem bez konieczności opróżniania pojemnika

na miąższ.

Bardzo duży otwór na produkty

Bardzo duży otwór na produkty o szerokości

75 mm umożliwia wyciskanie nawet dużych

owoców i warzyw, takich jak jabłka, marchewki

i buraki, bez wcześniejszego krojenia.

Silnik o mocy 700 W

Silnik o dużej mocy 700 W do skutecznego

miksowania, mieszania i kruszenia.

Lejek do jagód

Wkładanie do otworu na produkty jagód i

mniejszych owoców bywa kłopotliwe. Umieść

specjalny lejek w otworze, aby móc włożyć do

urządzenia wszystkie jagody za jednym razem.

Technologia QuickClean

Sokowirówka Philips została opracowana z

myślą o łatwym czyszczeniu — w tym celu

zastosowano technologię QuickClean.

Urządzenie można teraz wyczyścić w ciągu

niecałej minuty dzięki wbudowanemu

pojemnikowi na miąższ i gładkim

powierzchniom.

Wbudowany pojemnik na miąższ

Cały miąższ zbiera się wyłącznie w miejscu, w

którym powinien się znaleźć — w pojemniku

na miąższ sokowirówki firmy Philips. Oznacza

to, że nie trzeba już wydobywać miąższu z

innych części, takich jak pokrywka.

Zaokrąglona konstrukcja i gładkie powierzchnie

bez żadnych zakamarków zapewniają łatwy

dostęp do miąższu i łatwiejsze czyszczenie

pojemnika.

Sitko QuickClean

Wiele włókien miąższu często utyka w sitku, co

bardzo utrudnia jego czyszczenie. Dzięki

innowacyjnej technologii QuickClean

wszystkie powierzchnie sitka są gładkie, co

umożliwia usunięcie włókien za pomocą

zwykłej gąbki kuchennej.
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Dane techniczne

Dane techniczne

Kolor(y): Aluminium

Materiał obudowy: Aluminium

Materiał dzbanka: Dzbanek z tworzywa SAN,

pokrywa z tworzywa ABS

Materiał pojemnika na miąższ i popychacza:

Tworzywo ABS, Tworzywo SAN

Informacje ogólne

Stopy antypoślizgowe

Zaciski zabezpieczające

Wbudowany schowek na przewód

Ustawienie prędkości: 1

Dane techniczne

Moc: 700 W

Napięcie: 220–240 V

Częstotliwość: 50/60 Hz

Długość przewodu: 1 m

Pojemnik na miąższ: 1,2 L

Średnica otworu na produkty: 75 mm

Pojemność: 2 L

Pojemność dzbanka na sok: 800 ml

Akcesoria

Lejek do jagód

Łatwe czyszczenie

Akcesoria można myć w zmywarce

QuickClean
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