
Juicer
Avance Collection

 

700 W

QuickClean

2,5 l, XXL-rør

Dryppstopp

 
HR1869/30

Mest mulig juice. Minst mulig arbeid.
Lag 10 % mer juice*, og rengjør på ett minutt!

Denne juiceren fra Philips får enda mer juice ut av frukt og grønnsaker. Rengjøringen har aldri vært enklere takket

være den nyskapende silen som er rask å rengjøre, og den integrerte fruktkjøttbeholderen. Nyt sunn,

hjemmelaget juice.

Press ut hver dråpe fra frukt og grønnsaker

Lag opptil 2,5 liter juice om gangen

Ingen oppskjæring på forhånd, takket være XXL-materøret

To hastigheter for myke eller harde frukt og grønnsaker

Lag juice av de hardeste ingrediensene med den kraftige motoren på 700 W

Ren i løpet av ett minutt!

QuickClean-teknologi

QuickClean-sil

Alt fruktkjøttet samles på ett sted for enkel fjerning

Jevne overflater som er enkle å rengjøre

Lett å bruke

Rask og enkel montering av alle deler

Dryppstopp integrert i tuten

Lekre oppskrifter som er enkle å følge

Oppskriftshefte fullt av inspirerende juiceoppskrifter



Juicer HR1869/30

Høydepunkter

Lag 2,5 l om gangen

Takket være det nyskapende

juicepressesystemet med sikten som er

plassert opp ned, presser denne juiceren ut

opptil 10 % mer juice*. Og avhengig av hvilke

typer frukt eller grønnsaker du bruker, er det

mulig å lage opptil 2,5 liter juice om gangen

uten at du trenger å tømme

fruktkjøttbeholderen.

Lag juice av de hardeste ingrediensene

Lag juice av de hardeste ingrediensene med

den kraftige motoren på 700 W

XXL-materør

Takket være det ekstra store materøret på

80 mm kan du også presse store frukt og

grønnsaker som epler, gulrøtter og sukkerroer

uten å skjære dem opp på forhånd.

To hastigheter

To hastigheter for myke eller harde frukt og

grønnsaker

QuickClean-teknologi

Philips-juiceren er utformet for enkel

rengjøring, takket være QuickClean-

teknologien. Den kan rengjøres på ett minutt

takket være den polerte QuickClean-silen, den

integrerte fruktkjøttbeholderen og de jevne

overflatene.

QuickClean-sil

En god del fruktkjøttfibre blir vanligvis sittende

fast i silen, noe som gjør den svært vanskelig å

rengjøre. Takket være den innovative

QuickClean-teknologien er alle overflater på

silen jevne, noe som gjør det enklere å tørke

bort fibrene med en vanlig kjøkkensvamp.

Integrert fruktkjøttbeholder

Fruktkjøttet samles opp på det eneste riktige

stedet: i fruktkjøttbeholderen til Philips-

juiceren. Det betyr at du slipper å fjerne

fruktkjøtt fra andre deler, for eksempel lokket.

På grunn av den runde designen og de jevne

overflatene uten kriker og kroker er fuktkjøttet

lett tilgjengelig og beholderen mye enklere å

rengjøre.

Jevne overflater og enkel rengjøring

Juiceren er utformet med runde former og jevne

overflater, slik at det er enkelt å skylle av den

under springen.

Rask og enkel montering

Rask og enkel montering av alle deler

Dryppstopp

Nå kan du alltid holde kjøkkenbenken ren når

du er ferdig med å lage juice. Dryppstoppet

forhindrer at det drypper juice ned på benken.

Oppskriftshefte

Du kan bruke oppskriftsheftet som er fullt av

inspirerende ideer til den daglige juicen.



Juicer HR1869/30

Spesifikasjoner

Designmessige spesifikasjoner

Materiale i lokk: SAN

Materiale i fruktkjøttbeholder og stapper: PS

Materiale i tut: Rustfritt stål

Farge(r): Stjernehvit

Materiale, kabinett: PP-plast

Materiale, mugge: SAN-mugge og PS-deksel

Generelle spesifikasjoner

Sklisikre føtter

Sikkerhetsklemmer

Oppskriftshefte

Integrert ledningsoppbevaring

Hastighetsinnstilling: 2

Tekniske spesifikasjoner

Drift: 700 W

Spenning: 220–240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Ledningslengde: 1 m

Fruktkjøttbeholder: 1,6 l

Diameter på materør: 80 mm

Kapasitet for juicemugge: 1500 ml

Tilbehør

Juicemugge

Tilbehørstut

* *Sammenlignet med den foregående modellen HR1858
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