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2 l

XXL-rør

 

HR1865

Mest mulig juice. Minst mulig arbeid.
Unikt mikromaskefilter, ekstra stort materør og dryppstopp

Juicepressing har aldri vært enklere enn med denne juiceren fra Philips i eloksert

aluminium med unikt mikromaskefilter, motor på 700 W, ekstra stort materør i

rustfritt stål, dryppstopp, fruktkjøttbeholder på 2 liter og stilig juicemugge på

1,5 liter.

Lager mer juice

Mikromaskefilter i rustfritt stål

Kont. saftpressing pga. stor kapasitet

Trenger ikke å skjære opp på forhånd

Ekstra stort rør håndterer til og med større frukt og grønnsaker

Rask saftpressing

Flerhastighetskontroll for myk og hard frukt

Presser juice i høy hastighet med den kraftige motoren på 700 W

Rask og enkel rengjøring

Alle deler kan vaskes i oppvaskmaskin

Dryppstopp som forhindrer at juicen drypper

Lekre oppskrifter som er enkle å følge

Oppskriftshefte med flere ulike juiceoppskrifter



Juicer HR1865/00

Høydepunkter Spesifikasjoner

Dryppstopp

Dryppstopp-funksjonen stopper dryppingen fra

tuten etter juicepressingen.

Ekstra stort materør

Det ekstra store materøret håndterer hele

frukter og grønnsaker, slik at du ikke lenger

trenger å skjære dem opp.

Mikromaskefilter

Mikromaskefilter i rustfritt stål

Ekstra stor kapasitet

Med fruktkjøttbeholder på 2 l og juicemugge

på 1,5 l kan du lage mer juice om gangen.

Flerhastighetskontroll

Med flertallet av hastighetsinnstillinger på

Philips-juiceren kan du enkelt presse myke

eller harde frukter og grønnsaker til juice.

Kan vaskes i oppvaskmaskin

Alle avtakbare deler kan vaskes i

oppvaskmaskinen.

Oppskriftshefte følger med

Dette oppskriftsheftet inneholder deilige

juiceoppskrifter som er enkle å lage med

Philips-juiceren.

 

Tilbehør

Rengjøringsbørste

Juicemugge

Generelle spesifikasjoner

Dryppstopp

Hastighetsinnstilling: 2

Integrert ledningsoppbevaring

Sklisikre føtter

Sikkerhetsklemmer

Oppskriftshefte

Designmessige spesifikasjoner

Farge(r): Børstet aluminium

Materiale i lokk: SAN

Materiale i fruktkjøttbeholder og stapper: PP

Materiale i tut: Rustfritt stål

Materiale, kabinett: Børstet aluminium

Tekniske spesifikasjoner

Drift: 700 W

Spenning: 220–240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Ledningslengde: 1,2 m

Fruktkjøttbeholder: 2 l

Diameter på materør: 83 mm

Kapasitet for juicemugge: 1500 ml
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