
Gyümölcscentrifuga

Avance Collection

 
700 W

2,5 l

XXL méretű adagolócső

 
HR1870/00

Maximális lékinyerés, minimális fáradsággal.
10%-kal több gyümölcslé*, a tisztítás pedig csak egy perc!

Ezzel a gyümölcscentrifugával még több lé nyerhető ki a gyümölcsökből és zöldségekből. Citrusprés is tartozik

hozzá, hogy még változatosabb italokat készíthessen. Újszerű, gyorsan tisztítható szűrőjének köszönhetően

tisztítása minden eddiginél egyszerűbb. Élvezze minden nap az egészséges, házi készítésű gyümölcsleveket!

Egyszerű használat és tisztítás

Innovatív, gyorsan tisztítható szűrő

Az egy helyen összegyűjtött gyümölcshússal egyszerű a hulladék eltávolítása

Sima felületek és egyszerűen tisztítható anyagok

Minden kivehető alkatrész mosogatógépben tisztítható

Receptfüzet tele ötletekben gazdag gyümölcslé receptekkel

A zöldség és gyümölcs egy cseppje sem vész kárba

Egyszerre akár 2,5 liter gyümölcslé is készíthető

2 sebesség a puha és kemény húsú gyümölcsökhöz és zöldségekhez

Erőteljes, 700 W-os motor, és az XXL méretű adagolócsőnek köszönhetően előzetes darabolás sem szükséges

Élvezze a friss narancslevet

Citrusprés-tartozék

Önforgató rendszer a citrusok hatékony préseléséhez

Egyszerű használat

A kifolyócsőtartozék egyenesen a poharába vezeti a gyümölcslevet



Gyümölcscentrifuga HR1870/00

Fénypontok

2 sebességfokozat

2 sebesség a puha és kemény húsú

gyümölcsökhöz és zöldségekhez

2,5 liter gyümölcslé egyszerre

A lefelé néző szűrővel ellátott, innovatív

lékinyerési rendszernek köszönhetően ez a

gyümölcscentrifuga akár 10%-kal több lé

kinyerésére képes*. A gyümölcs vagy zöldség

típusától függően pedig akár 2,5 liter lé is

kinyerhető egyszerre, a gyümölcshúsgyűjtő

ürítése nélkül.

Erőteljes, 700 W-os motor

A 80 mm-es extraszéles adagolócső révén

akár nagyméretű gyümölcsök és zöldségek,

például alma, sárgarépa és cékla is

turmixolható előzetes darabolás nélkül.

Az összes gyümölcshús egy helyen

Az összes gyümölcshús egy helyen gyűlik

össze, csakis ott, ahol lennie kell: a

gyümölcshús tartályban. A lekerekített és sima

felületeknek köszönhetően könnyen elérhető

és levehető. Ez azt is jelenti, hogy ezentúl nem

kell a gyümölcshús más részekről, például a

fedélről történő eltávolításával bajlódni.

Citrusprés-tartozék

A citrusprés-tartozéknak köszönhetően

mindennap házilag készíthet friss narancslevet.

Az önforgató rendszer optimális

fordulatszámon segít a gyors és könnyű

centrifugálásban. Nincs szükség nagyobb

nyomóerőre.

Egyszerűen tisztítható szűrő

Az innovatív technológiának köszönhetően a

gyümölcs- és zöldségrostok nem ragadnak be

könnyen a szűrőbe. A gyorsan tisztítható szűrő

akár egy normál szivaccsal is tisztítható.

Receptfüzet

A receptfüzetnek köszönhetően minden napra

találhat magának egy-egy ötletekben gazdag

gyümölcsléreceptet.

Önforgató rendszer

Önforgató rendszer a citrusok hatékony

préseléséhez

Egyszerűen tisztítható, sima felületek

Sima felületek és egyszerűen tisztítható

anyagok

Mosogatógépben tisztítható alkatrészek

Minden kivehető alkatrész mosogatógépben

tisztítható

Kifolyócsőtartozék

Ha közvetlenül a pohárba szeretné a levet

vezetni, használja a Philips

gyümölcscentrifuga kifolyócső tartozékát, hogy

a lé ne fröcskölődjön a munkapultra.

A Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Kivitelezési jellemzők

Bevonat anyaga: Műanyag

Szín(ek): Fekete

A fedél anyaga: SAN

A gyümölcshústároló és a nyomórúd anyaga:

PP

Kifolyócső anyaga: Rozsdamentes acél

Általános jellemzők

Csúszásmentes lábak

Rögzítőkapcsok

Receptfüzet

Beépített kábeltároló

Sebességfokozat: 2

Műszaki adatok

Tápellátás: 700 W

Feszültség: 220-240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Vezetékhossz: 1 m

Gyümölcshúsgyűjtő: 1,6 l

Adagolócső átmérője: 80 mm

Légyűjtő kapacitás: 1500 ml

Tartozékok

Légyűjtő edény

Kifolyócsőtartozék

Méretek

Termék tömege: 5,2 kg
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