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Paljon mehua. Vaivattomasti.
Valmista 10 % enemmän mehua* ja huuhtele puhtaaksi!

Philips Avance -malliston mehulingossa on ylösalaisin asetettu siivilä, joka puristaa viimeisetkin mehupisarat

hedelmistä ja vihanneksista. Lisäksi QuickClean-tekniikan ansiosta mehulingon puhdistaminen on erittäin

helppoa.

Purista hedelmät ja vihannekset viimeiseen pisaraan

Purista 10 % enemmän mehua

Tee jopa 2,5 litraa mehua kerralla

Mehusta kovimmatkin ainekset – 900 W

Ei esikäsittelyä XXL-syöttösuppilon ansiosta

2 nopeutta pehmeille tai koville hedelmille ja kasviksille

Helppo ja nopea puhdistaa

QuickClean-tekniikka ja kiillotettu siivilä

Esipuhdistustoiminto huuhtelee kuidut pois

Pyyhi hedelmäliha pois siivilän sileältä pinnalta helposti

Kaikki hedelmäliha kerätään samaan paikkaan, helppo hävittää

Kaikki osat ovat konepestäviä

Helppokäyttöinen

Nopeasti ja helposti koottava

Tippalukko estää mehun valumisen
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Kohokohdat

10 % enemmän mehua

Tässä innovatiivisessa mehustusjärjestelmässä

on ylösalaisin oleva siivilä, joka puristaa

viimeisetkin mehupisarat hedelmistä ja

vihanneksista. Se puristaa 10 % enemmän

mehua kuin Philipsin myydyin mehulinko

HR1861.

2,5 litraa kerralla

Tässä innovatiivisessa mehustusjärjestelmässä

on ylösalaisin oleva siivilä, joten mehua

saadaan jopa 10 % enemmän*. Mehustettavien

hedelmien ja vihannesten tyypistä riippuen

voit tehdä jopa 2,5 litraa mehua kerralla ilman,

että sinun tarvitsee tyhjentää jätesäiliötä

välillä.

900 W

Mehusta kovimmatkin ainekset tehokkaalla

900 watin moottorilla

XXL-syöttösuppilo

Erikoissuuren 80 mm:n syöttösuppilon ansiosta

saat mehua myös suurista hedelmistä ja

kasviksista (kuten omenat, porkkanat ja

punajuuret), paloittelematta niitä ensin.

2 nopeutta

2 nopeutta pehmeille tai koville hedelmille ja

kasviksille

QuickClean-tekniikka

Philips-mehulinko on suunniteltu helposti

puhdistettavaksi. QuickClean-tekniikan,

esipuhdistustoiminnon ja kiillotetun siivilän

ansiosta laitteen puhdistaminen on yhtä

helppoa kuin huuhteleminen.

Esipuhdistustoiminto

Philipsin mehulinko on markkinoiden

ensimmäinen linkousmehulinko, jossa on

esipuhdistustoiminto. Kun syöttöpainimeen

kaadetaan vettä, se huuhtelee kuidut pois

kannesta ja esipuhdistaa siivilän.

Kiillotettu QuickClean-siivilä

Tavalliseen siivilään jää kiinni paljon

hedelmälihaa, mikä tekee siitä vaikean

puhdistaa. Philips-mehulingon kiillotetun

QuickClean-siivilän puhdistat kuitenkin

helposti sen sileiden pintojen ansiosta.

Esihuuhtelun jälkeen voit poistaa jäljelle

jääneen hedelmälihan helposti tavallisella

tiskiharjalla. Voit siis puhdistaa koko

mehulingon minuutissa!

Integroitu jätesäiliö

Kaikki hedelmänliha kerätään yhteen

paikkaan: Philips-mehulingon

massankeräysastiaan. Sen ansiosta

hedelmälihaa ei tarvitse enää puhdistaa

muista osista, kuten kannesta. Pyöreän

muotoilun ja sileiden, kolottomien pintojen

ansiosta hedelmälihan saa irti kätevämmin ja

astia on helpompi puhdistaa.



Mehulinko HR1869/80

Tekniset tiedot

Muotoilutiedot

Väri(t): Valkoinen

Yleiset tiedot

2 nopeutta

Tippalukko

Tekniset tiedot

Virta: 900 W

Kapasiteetti: 2,5 V

Lisätarvikkeet

Nokkalisäosa

Helppo puhdistaa

Konepestävät lisäosat

QuickClean

 

* Verrattuna Philipsin myydyimpään mehulinkoon HR1861
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