Odšťavňovač
Avance Collection
900 W
Systém QuickClean
2,5 l, trubice XXL
Drip stop
HR1869/31

Maximum šťávy. Minimum námahy.
Vytvoříte o 10 % více džusu* a čištění budete mít hotové za minutu!
Tento odšťavňovač získá ještě více šťávy z ovoce a zeleniny. Čištění ještě nikdy nebylo tak snadné díky
inovativnímu sítku umožňujícímu rychlé omytí a integrované nádobě na dužninu. Dopřejte si radost ze zdravé
domácí šťávy každý den!
Vymačká z ovoce a zeleniny každou kapku
Vytvořte najednou až 2,5 litru šťávy
Výkonný 900W motor umožní odšťavňování i nejodolnějších přísad
Díky XXL přívodní trubici není třeba nic rozkrajovat
2 rychlosti pro měkké a tvrdé ovoce a zeleninu
Umyto během 1 minuty!
Technologie QuickClean
Sítko QuickClean
Všechna dužnina je shromážděna na jednom místě a lze ji snadno zlikvidovat
Hladký povrch, který se snadno čistí
Snadné použití
Rychlé a snadné sestavení všech dílů
Systém Drip stop integrovaný v hubičce
Chutné a snadné recepty
Receptář plný podnětných receptů na šťávy

Odšťavňovač

HR1869/31

Přednosti
Vytvořte najednou 2,5 litru

Technologie QuickClean

Hladký povrch, který se snadno čistí
Odšťavňovač má oblý tvar a hladký povrch,
abyste jej mohli snadno opláchnout.
Rychlé a snadné sestavení

Díky inovativnímu systému pro extrakci šťávy
s převráceným sítkem je tento odšťavňovač
schopný získat až o 10 % šťávy více.* A
v závislosti na typu ovoce nebo zeleniny je
možné získat naráz až 2,5 litru šťávy, aniž
byste museli vyprázdnit nádobu na dužninu.

Odšťavňovač Philips se díky technologii
QuickClean snadno čistí. Čištění nyní můžete
zvládnout za 1 minutu díky hladkému sítku
QuickClean, integrované nádobě na dužninu a
hladkému povrchu.

Rychlé a snadné sestavení všech dílů

Sítko QuickClean

Drip stop

Mnoho dužninových vláken uvízne na sítku,
které se pak velmi těžko čistí. Díky inovativní
technologii QuickClean je celý povrch sítka
hladký, což pomáhá při čištění vláken běžnou
kuchyňskou houbičkou.

Kuchyňskou linku budete mít stále čistou i
poté, co s odšťavňováním skončíte. Systém Drip
Stop zabrání tomu, aby šťáva kapala na stůl.

Výkonný 900W motor
Výkonný 900W motor umožní odšťavňování i
nejodolnějších přísad
Plnicí trubice XXL

Mimořádně velká plnicí trubice s průměrem
80 mm umožňuje odšťavňovat i velké ovoce a
zeleninu, např. jablka, mrkve a červenou řepu,
aniž byste je museli předkrájet.

Integrovaná nádoba na dužninu

Dvě rychlosti

2 rychlosti pro měkké a tvrdé ovoce a zeleninu

Dužnina se hromadí pouze tam, kde má:
v nádobě na dužninu odšťavňovače Philips. To
znamená, že ji nemusíte odstraňovat z míst,
kam nepatří, třeba z víčka. Díky oblému
designu a jemnému povrchu bez rohů a škvír
lze nádobu od dužniny velmi snadno omýt.

Zelené logo společnosti Philips
Zelené výrobky společnosti Philips umožňují
snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.
Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti
ochrany životního prostředí v jedné nebo
několika oblastech, na které se společnost
Philips zaměřuje – energetická úspornost,
obalové materiály, nebezpečné látky,
hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá
dlouhá životnost.

Odšťavňovač

HR1869/31

Speciﬁkace
Speciﬁkace provedení
Barva(y): Hvězdná bílá
Materiál krytu: Plast PP
Materiál džbánu: Džbán SAN a kryt PS
Materiál víka: SAN
Materiál nádoby na dužninu a posunovač: PS
Materiál hubičky: Nerezová ocel

Obecné speciﬁkace
Protiskluzové podložky: Ano
Bezpečnostní svorky: Ano
Receptář: Ano
Integrovaný úložný prostor pro kabel: Ano
Nastavení rychlosti: 2
Technické údaje
Spotřeba: 900 W
Napětí: 220–240 V
Frekvence: 50/60 Hz
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Délka kabelu: 1 m
Nádoba na dužninu: 1,6 l
Průměr plnicí trubice: 80 mm
Kapacita džbánu na džus: 1 500 ml
Příslušenství
Džbán na šťávu: Ano
Hubička: Ano
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* * V porovnání s předchozím modelem Philips HR1858

