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Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
Vytlačí až o 10 % viac šťavy* a čistenie zaberie len minútu!

Tento odšťavovač získa z vášho ovocia a zeleniny ešte viac šťavy. Dodáva sa s odšťavovačom citrusov pre ešte

väčšiu rozmanitosť možností. A vďaka inovatívnemu sitku nebolo čistenie nikdy jednoduchšie. Pochutnajte si

každý deň na zdravom domácom džúse!

Ľahko sa používa a čistí

Inovatívne sitko s rýchlym čistením

Všetka dužina sa zachytí do jednej nádoby na ľahké odstránenie

Hladké povrchy a ľahko čistiteľné materiály

Všetky odnímateľné časti sú umývateľné v umývačke riadu

Brožúra s receptami plná inšpirujúcich receptov na šťavy

Vytlačte každú kvapku z ovocia a zeleniny

Vytlačí až 2,5 l šťavy naraz

2 rýchlosti na mäkké alebo tvrdé ovocie aj zeleninu

Výkonný 700 W motor a odšťavovanie bez krájania vďaka trubici XXL

Vychutnajte si čerstvý pomarančový džús

Prídavný odšťavovač citrusov

Automatický systém otáčania na ľahké odšťavovanie citrusov

Jednoduché používanie

Nástavec s výpustom na odšťavovanie priamo do vášho pohára
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Hlavné prvky

2 rýchlosti

2 rýchlosti na mäkké alebo tvrdé ovocie aj

zeleninu

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.

Výkonný 700 W motor

80 mm extra veľká podávacia trubica umožňuje

odšťavovať aj veľké druhy ovocia a zeleniny

ako jablká, mrkvu a červenú repu bez potreby

predkrájania.

Všetka dužina na jednom mieste

Všetka dužina sa zachytáva len tam, kde má: v

nádobe na dužinu. Vďaka oblému dizajnu a

hladkým povrchom ju oveľa ľahšie uchopíte a

odstránite. Tiež to znamená, že už nebudete

musieť odstraňovať dužinu z iných častí,

napríklad veka.

Prídavný odšťavovač citrusov

Vďaka príslušenstvu na odšťavovanie citrusov si

môžete každý deň pripraviť domáci

pomarančový džús. Systém automatického

otáčania používa optimálnu rýchlosť na rýchle

a jednoduché odšťavovanie. Suroviny už vôbec

nemusíte zatláčať.

Sitko s rýchlym čistením

Vďaka inovatívnej technológii sa vlákna ovocia

a zeleniny nezachytávajú v sieťke. Sitko možno

dokonca ľahko vyčistiť normálnou špongiou.

Brožúra s receptami

Môžete sa nechať inšpirovať brožúrou plnou

skvelých nápadov na každodennú prípravu

džúsov.

Automatický systém otáčania

Automatický systém otáčania na ľahké

odšťavovanie citrusov

Hladké povrchy a ľahké čistenie

Hladké povrchy a ľahko čistiteľné materiály

Časti umývateľné v umývačke riadu

Všetky odnímateľné časti sú umývateľné v

umývačke riadu

Nástavec s výpustom

Ak radšej odšťavujete priamo do pohára,

použite nástavec s výpustom odšťavovača

Philips, aby nedošlo k vyšplechnutiu na

kuchynskú linku.

Philips Green Logo

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Špecifikácia dizajnu

Materiál plášťa: Plast

Farba(y): Čierna

Materiál veka: SAN

Materiál nádoby na dužinu a zatláčadla: PP

Materiál výlevky: Nehrdzavejúca oceľ

Všeobecné špecifikácie

Protisklzové nožičky: áno

Bezpečnostná svorka: áno

Brožúra s receptami: áno

Integrovaný priestor na uloženie kábla: áno

Nastavenie rýchlosti: 2

Technické špecifikácie

Príkon: 700 W

Napätie: 220-240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Dĺžka kábla: 1 m

Nádoba na dužinu: 1,6 l

Priemer podávacej trubice: 80 mm

Kapacita nádoby na šťavu: 1 500 ml

Príslušenstvo

Nádoba na džús: áno

Nástavec s výpustom: áno

Rozmery

Hmotnosť výrobku: 5,2 kg
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