
 

 

„Philips“ Aluminium 
Collection
Sulčiaspaudė

700 W
2 l XXL vamzdis

HR1865
Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.

Unikalus smulkaus tinklelio filtras, XXL vamzdis ir lašėjimo stabdymas

Sultis spausti ypač paprasta naudojant šią oksiduoto aliuminio „Philips“ sulčiaspaudę su 
unikaliu smulkaus tinklelio filtru, 700 W varikliu, XXL nerūdijančio plieno padavimo 
vamzdžiu, lašėjimo stabdymu, 2 l tirščių indu ir stilingu 1,5 l ąsočiu sultims.

Išspaudžiama daugiau sulčių
• Smulkaus tinklelio filtras, pagamintas iš nerūdijančio plieno
• Sultis galima spausti nesustojant

Nereikia pjaustyti
• Ypač didelis padavimo vamzdis įtraukia net ir didesnius vaisius ir daržoves

Greitas sulčių spaudimas
• Valdymas keliais greičiais – minkštiems ir kietiems vaisiams
• Sultys spaudžiamos greitai su galingu 700W varikliu

Greita ir paprasta valyti
• Visas dalis galima plauti indaplovėje
• Lašejimo stabdymas apsaugos sultis nuo lašėjimo

Skanių ir lengvai paruošiamų valgių receptai
• Receptų knygelė siūlo įvairių sulčių receptų



 Lašėjimo sustabdymas

Lašėjimo sustabdymas neleidžia sultims lašėti iš 
snapelio baigus spausti.

Ypač didelis padavimo vamzdis

Šis ypač didelis padavimo vamzdis įtraukia visą 
vaisių ar daržovę, tad jums nebereikia jų 
pjaustyti ar smulkinti.

Smulkaus tinklelio filtras

Smulkaus tinklelio filtras, pagamintas iš 
nerūdijančio plieno

Itin didelė talpa

Dėl 2 l tirščių rezervuaro ir 1,5 l sulčių ąsočio 
vienu metu galite išspausti daugiau sulčių.

Įvairių greičių valdiklis

Turi kelis greičio nustatymus minkštiems ir 
kietiems vaisiams.

Galima plauti indaplovėje

Visas nuimamas dalis galima plauti indaplovėje.

Pridedama receptų knygelė

Šioje receptų knygelėje yra skanių ir lengvai 
pagaminamų sulčių receptų.
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Priedai
• Valymo šepetys
• Sulčių ąsotis

Bendrosios specifikacijos
• Lašėjimo stabdymas
• Greičio nustatymas: 2
• Integruota laido saugykla
• Neslystančios kojelės
• Saugos gnybtai
• Receptų knygelė

Projektinės specifikacijos
• Spalva (-os): Apdorotas aliuminis

• Dangtelio medžiaga: SAN
• Tirščių indo ir stūmiklio medžiaga: PP
• Snapelio medžiaga: Nerūdijantis plienas
• Tvirtas korpusas: Apdorotas aliuminis

Techniniai duomenys
• Maitinimas: 700 W
• Įtampa: 220–240 V
• Dažnis: 50/60 Hz
• Laido ilgis: 1,2 m
• Tirščių indas: 2 l
• Tiekimo vamzdis, skersmuo: 83 mm
• Didelės talpos sulčių indas: 1500 ml
•
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