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Funkcia Drip stop
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Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
Vytlačí až o 10 % viac šťavy* a stačí opláchnuť!

Odšťavovač Philips Avance Collection vytlačí vďaka konceptu obráteného sitka z ovocia a zeleniny každú kvapku

šťavy. Vďaka technológii QuickClean bude čistenie odšťavovača jednoduchšie ako kedykoľvek predtým.

Vytlačte každú kvapku z ovocia a zeleniny

Získajte o 10 % viac šťavy

Vytlačí až 2,5 l šťavy naraz

Odšťavte aj tie najtvrdšie suroviny – 900 W

Bez potreby krájania vďaka podávacej trubici XXL

2 rýchlosti na mäkké alebo tvrdé ovocie aj zeleninu

Rýchle a jednoduché čistenie

Technológia QuickClean s lešteným sitkom

Funkcia predčistenia zmyje neželané vlákna

Jednoducho odstráňte vlákna z hladkého povrchu sitka

Všetka dužina sa zachytí do jednej nádoby na ľahké odstránenie

Všetky časti sú umývateľné v umývačke

Jednoduché používanie

Rýchle a jednoduché zloženie všetkých súčastí

Funkcia zastavenia odkvapkávania, ktorá zabráni kvapkaniu šťavy



Odšťavovač HR1869/70

Hlavné prvky

O 10 % viac šťavy

Vďaka inovatívnemu systému odšťavovania

s obráteným sitkom získa odšťavovač z ovocia

a zeleniny každú kvapku a vytvorí fontánu plnú

šťavy. Získate až o 10 % viac šťavy v porovnaní

s popredným odšťavovačom HR1861 značky

Philips.

Odšťaví 2,5 l naraz

Vďaka inovatívnemu systému odšťavovania s

obráteným sitkom dokáže tento odšťavovač

získať až o 10 % viac šťavy*. A v závislosti od

druhu odšťavovaného ovocia alebo zeleniny je

možné získať až 2,5 litra džúsu bez toho, aby

bolo potrebné vyprázdniť nádobu na dužinu.

900 W

Odšťavte aj tie najtvrdšie suroviny pomocou

900 W motora.

Podávacia trubica veľkosti XXL

80 mm extra veľká podávacia trubica umožňuje

odšťavovať aj veľké druhy ovocia a zeleniny

ako jablká, mrkvu a červenú repu bez potreby

predkrájania.

2 rýchlosti

2 rýchlosti na mäkké alebo tvrdé ovocie aj

zeleninu

Technológia QuickClean

Odšťavovač Philips je navrhnutý na ľahké

čistenie vďaka technológii QuickClean. Vďaka

funkcii predbežného čistenia a leštenému sitku

QuickClean stačí na vyčistenie jednoduché

opláchnutie.

Funkcia predčistenia

Odšťavovač Philips je prvým odstredivým

odšťavovačom na trhu s funkciou predčistenia.

Do zatláčacieho piesta stačí napustiť vodu a

v zariadení sa vytvorí vodná fontána, ktorá

zmyje všetky neželané vlákna z vrchnáka a

premyje sitko, takže sa bude jednoduchšie

čistiť.

Leštené sitko QuickClean

Na bežnom sitku sa zachytí množstvo vláken

z dužiny a sitko sa tak veľmi ťažko čistí. To však

nie je prípad lešteného sitka QuickClean

od spoločnosti Philips. Odšťavovač, ako aj celý

povrch sitka sú hladké. Po prípravnom umývaní

môžete zostávajúce vlákna jednoducho

odstrániť pomocou bežnej kuchynskej kefky.

Celý odšťavovač tak teraz vyčistíte za menej

než jednu minútu!

Vstavaná nádoba na dužinu

Všetka dužina sa zachytáva presne tam, kde

má: v nádobe na dužinu odšťavovača Philips.

To znamená, že už nebudete musieť

odstraňovať dužinu z iných častí, napríklad

veka. Vďaka oblému dizajnu a hladkým

povrchom bez kútov a škár sa dužina

nezachytáva a nádoba sa čistí oveľa ľahšie.

Umývateľný v umývačke riadu

Všetky odnímateľné časti sú umývateľné v

umývačke riadu.
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Technické údaje

Špecifikácia dizajnu

Farba(y): Čierna

Všeobecné špecifikácie

2 rýchlosti: áno

Zábrana odkvapkávania: áno

Technické špecifikácie

Príkon: 900 W

Kapacita: 2,5" l

Príslušenstvo

Nástavec s výpustom: áno

Jednoduché čistenie

Príslušenstvo umývateľné v umývačke riadu:

áno

Quickclean: áno

 

* V porovnaní s jednotkou v odšťavovaní Philips HR1861
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