
Storcător

Avance Collection

 

900 W

Curăţare rapidă

Tub XXL de 2,5 l

Anti-picurare

 
HR1869/80

Suc maxim. Bătăi de cap minime.
Poţi face cu 10% mai mult suc* şi îl poţi curăţa uşor!

Storcătorul Philips din colecţia Avance stoarce şi ultima picătură din fructe şi legume, datorită conceptului de sită

inversată. Datorită tehnologiei QuickClean, curăţarea storcătorului nu a fost niciodată mai uşoară.

Stoarce până la ultima picătură din fructe şi legume

Extrageţi cu 10% mai mult suc

Prepară până la 2,5 l de suc dintr-o mişcare

Stoarceţi şi cele mai dure ingrediente - 900 W

Nu necesită tăiere prealabilă datorită tubului de alimentare XXL

2 viteze pentru fructe şi legume moi şi dure

Curăţare rapidă şi eficientă

Tehnologie QuickClean cu sită lucioasă

Funcţia de pre-curăţare elimină fibrele nedorite

Ştergeţi cu uşurinţă fibrele din sita cu suprafaţă lucioasă

Toată pulpa este colectată într-un loc pentru o curăţare uşoară

Toate piesele pot fi spălate în maşină

Uşor de utilizat

Asamblare rapidă şi uşoară a tuturor pieselor

Anti-picurare pentru a împiedica sucul să se scurgă



Storcător HR1869/80

Repere

10% mai mult suc

Datorită sistemului inovator de extragere a

sucului cu sită inversă, storcătorul extrage până

la ultima picătură din fructe şi legume, creând

o fântână de suc. Ai cu până la 10% mai mult

suc, în comparaţie cu HR1861, storcătorul

numărul unu de la Philips.

Prepară 2,5 l dintr-o mişcare

Datorită sistemului inovator de extragere a

sucului cu sită inversă, acest storcător extrage

cu până la 10% mai mult suc*. De asemenea,

în funcţie de tipul de fruct sau legumă stoarsă,

se pot prepara până la 2,5 litri de suc dintr-o

dată, fără a fi nevoie să goleşti recipientul

pentru pulpă.

900 W

Stoarceţi şi cele mai dure ingrediente cu un

motor puternic de 900 W.

Tub de alimentare XXL

Tubul de alimentare foarte mare, de 80 mm, îţi

permite să storci şi fructe sau legume mai mari,

precum merele, morcovii şi rădăcinile de

sfeclă, fără a le tăia în prealabil.

2 viteze

2 viteze pentru fructe şi legume moi şi dure

Tehnologie QuickClean

Storcătorul de fructe Philips este conceput

pentru a putea fi curăţat uşor, datorită

tehnologiei QuickClean. Curăţarea este acum

la fel de uşoară precum clătirea, datorită

funcţiei de pre-curăţare şi sitei lucioase

QuickClean.

Funcţie de pre-curăţare

Storcătorul Philips este primul storcător

centrifugal de pe piaţă cu funcţie de pre-

curăţare. Turnând apă în elementul de

împingere, poţi crea o fântână de apă în

aparat, care elimină fibrele nedorite de pe

capac şi uşurează curăţarea sitei.

Sită lucioasă QuickClean

Într-o sită standard rămân multe fibre de pulpă,

ceea ce o face dificil de curăţat. Acesta nu este

cazul cu sita lucioasă QuickClean a

storcătorului Philips, deoarece toate

suprafeţele sitei sunt lucioase. După curăţarea

prealabilă, poţi şterge cu uşurinţă fibrele

rămase cu o perie standard de bucătărie.

Storcătorul complet poate fi acum curăţat într-

un minut!



Storcător HR1869/80

Specificaţii

Specificaţii de design

Culori: Alb

Specificaţii generale

2 viteze

Funcţie anti-picurare

Specificaţii tehnice

Alimentare: 900 W

Capacitate: 2,5 l

Accesorii

Gură de scurgere

Uşor de curăţat

Accesorii ce pot fi spălate în maşina de spălat

vase

Curăţare rapidă

 

* Comparat cu storcătorul Philips numărul unu HR1861
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