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Sistema anti-pingos

 
HR1869/70

Extracção fácil de todo o sumo.
Prepare mais 10% de sumo* e enxagúe para limpar!

A centrifugadora da colecção Avance da Philips espreme os seus frutos e legumes até à última gota, graças ao

conceito do coador invertido. Com a tecnologia QuickClean, limpar a sua centrifugadora nunca foi tão fácil.

Esprema as frutas e legumes até à última gota

Extraia mais 10% de sumo

Prepare até 2,5 litros de sumo de uma só vez

Não precisa de pré-cortar os alimentos graças ao tubo de alimentação XXL.

2 velocidades para frutas e legumes macios e duros

Extraia sumo dos ingredientes mais difíceis - 900 W

Limpeza rápida e fácil

Tecnologia QuickClean com coador polido

Função de pré-limpeza elimina as fibras indesejadas

Elimine facilmente as fibras da superfície macia do coador

Toda a polpa recolhida num só local para eliminação fácil

Todas as peças laváveis na máquina de lavar a loiça

Fácil de usar

Montagem rápida e fácil de todas as peças

Anti-pingos para impedir a queda de gotas de sumo



Espremedor HR1869/70

Destaques

Mais 10% de sumo

Graças ao sistema inovador de extracção de

sumo com coador invertido, a centrifugadora

espreme os seus frutos e legumes até à última

gora, criando uma fonte de sumo. Obtém até

10% mais de sumo, em comparação com a

centrifugadora número 1 da Philips HR1861.

Prepare 2,5 l de sumo de uma só vez

Graças ao sistema de extracção de sumo

inovador com o coador invertido, esta

centrifugadora extrai até 10% mais de sumo*.

E, dependendo do tipo de frutas ou legumes

que utiliza, é possível preparar até 2,5 litros de

sumo de uma só vez, sem precisar de esvaziar

o recipiente para polpa.

Tubo de alimentos XXL

O tubo de alimentação extra grande de 80 mm

permite extrair sumo de frutas e vegetais

grandes, como maçãs, cenouras e beterrabas,

sem ter de os cortar previamente.

2 velocidades

2 velocidades para frutas e legumes macios e

duros

Tecnologia QuickClean

A centrifugadora Philips foi concebida para

uma limpeza fácil graças à tecnologia

QuickClean. Agora a limpeza é tão simples

como enxaguar, graças à função de pré-

lavagem e ao coador polido QuickClean.

Função de pré-limpeza

A centrifugadora Philips é o 1.º espremedor

centrífugo no mercado com uma função de

pré-lavagem. Se verter água no pressor, pode

criar uma fonte de água no aparelho, que

enxagua as fibras indesejadas da tampa e

facilita a limpeza do coador.

Coador QuickClean polido

Muitas fibras da polpa ficam presas no coador

convencional, o que dificulta muito a limpeza.

Mas este não é o caso do coador QuickClean

polido da centrifugadora Philips, visto que

todas as superfícies são macias. Após a pré-

limpeza, pode eliminar facilmente as fibras

restantes com uma escova de cozinha normal.

A centrifugadora completa pode agora ser

limpa num minuto!

Recipiente para a polpa integrado

A polpa será toda recolhida no local onde

pertence: no recipiente para polpa da sua

centrifugadora da Philips. Isto significa que

agora não é necessário remover a polpa de

outras peças, como a tampa, por exemplo.

Graças ao design arredondado e às superfícies

macias sem cantos escondidos, a polpa é fácil

de alcançar e o recipiente é muito mais fácil

de limpar.

Lavável na máquina de lavar loiça

Todas as peças destacáveis podem ser lavadas

na máquina de lavar a loiça.
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Especificações

Especificações de design

Cor(es): Preto

Especificações gerais

2 velocidades

Anti-pingos

Especificações técnicas

Alimentação: 900 W

Capacidade: 2,5 L

Acessórios

Acessório de bico

Fácil de limpar

Acess. laváveis na máq. de lavar louça

QuickClean

 

* Em comparação c/ centrifugadora HR1861 número 1 da

Philips
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