
Juicer
Avance Collection

 
Kraftig motor på 900 watt

QuickClean - rengjøres under
minuttet

Lager opptil 2,5 liter juice

XXL-rør - slipp å skjære opp
grønnsakene

 
HR1869/70

Mer juice. Mindre arbeid.
Lag 10 % mer juice* og skyll rent.

Juiceren fra Philips Avance-serien klemmer hver eneste dråpe ut av frukten og grønnsakene, takket være

konseptet med silen som er plassert opp ned. Med QuickClean-teknologien er det enklere enn noen gang å

rengjøre juiceren.

Press ut hver dråpe fra frukt og grønnsaker

Press 10 % mer juice

Lag opptil 2,5 liter juice om gangen

Takket være XXL-materør (80 mm) slipper du å skjære opp ingrediensene

2 hastigheter for forskjellige ingredienser

Lag juice av de hardeste ingrediensene – 900 W

Rask og enkel rengjøring

QuickClean - Rengjøring på under minuttet

Hurtigrengjør sentrifugejuiceren mellom ingrediensene

Glatte, polerte overflater som er enkle å rengjøre

Alt fruktkjøttet samles på ett sted

Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskin

Lett å bruke

Rask og enkel montering av alle deler

Dryppstopp holder kjøkkenbenken ren



Juicer HR1869/70

Høydepunkter

10 % mer juice

Takket være det nyskapende

juicepressesystemet med sil som er plassert

opp ned, kan juiceren klemme hver eneste

dråpe ut av frukten og grønnsakene og lage en

juicefontene. Du får opptil 10 % mer juice,

sammenlignet med Philips' bestselgende

juicer HR1861.

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.

XXL-materør

Du trenger ikke dele opp eller skrelle frukten

eller grønnsakene. Til og med hele epler går

ned i materøret

To hastigheter

2 hastigheter for forskjellige ingredienser

QuickClean-teknologi

Med mange sentrifugejuicere kan rengjøringen

av juicemaskinen være en plage, noe som

igjen fører til at man kvier seg for å bruke den.

Det har vi i Philips tatt grep om.

Sentrifugejuiceren er konstruert for å være så

enkel som mulig å rengjøre - alle deler er

glatte og runde, uten riflede overflater og

kanter som rester kan feste seg i. Du skyller

ganske enkelt alle delene på under minuttet.

Funksjon for forhåndsrengjøring

Funksjonen PreClean gjør at du lett kan

hurtigrengjøre sentrifugejuiceren mellom

ingrediensene. Det er smart hvis dere er flere

som vil ha juice med forskjellige oppskrifter. Du

heller bare et glass vann ned i røret og vrir på

en knapp. Da oppstår det en kraftig fontene i

maskinen som effektivt skyller bort uønskede

fibrer på innsiden av lokket og gjør silen

enklere å rengjøre.

Polert QuickClean-sil

Sentrifugejuicerens sil har en helt glatt

overflate, så du enkelt kan fjerne rester med en

kjøkkensvamp uten å måtte skrubbe med

oppvaskbørsten

Integrert fruktkjøttbeholder

Alt fruktkjøttet samles i fruktkjøttbeholderen på

denne juicemaskinen fra Philips. Du trenger

ikke fjerne overflødig fruktkjøtt fra andre deler

inne i maskinen, f.eks. lokket.

Kan vaskes i oppvaskmaskin

Denne sentrifugejuiceren er superenkel å

rengjøre manuelt, men det går like greit å bare

sette delene i oppvaskmaskinen. Alle løse

deler kan vaskes i oppvaskmaskin.



Juicer HR1869/70

Spesifikasjoner

Designmessige spesifikasjoner

Farge(r): Svart

Generelle spesifikasjoner

To hastigheter

Dryppstopp

Tekniske spesifikasjoner

Drift: 900 W

Kapasitet: 2,5 L

Tilbehør

Tilbehørstut

Enkel å gjøre ren

Tilbehør som kan vaskes i oppvaskmaskin

QuickClean

 

* Sammenlignet med Philips' bestselgende juicer –

HR1861
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