
Sapcentrifuge

Avance Collection

 
700 W

QuickClean

XXL-buis, 2,5 liter

Druppelstop, citruspers

 
HR1870/01

Maximale hoeveelheid sap in een handomdraai
10% meer sap* en alles binnen een minuut weer schoon!

Met deze Philips-sapcentrifuge haalt u nog meer sap uit fruit en groenten. De bijgeleverde citruspers zorgt voor

extra variatie. Schoonmaken is een fluitje van een cent dankzij de innovatieve, eenvoudig te reinigen zeef.

Trakteer uzelf op gezond, zelfgemaakt sap!

Eenvoudig te gebruiken en schoon te maken

Innovatieve, eenvoudig te reinigen zeef

Het vruchtvlees wordt opgevangen zodat u dit eenvoudig kunt wegwerpen

Glad oppervlak en eenvoudig schoon te maken materialen

Alle verwijderbare gedeelten zijn vaatwasmachinebestendig

Inclusief inspirerend receptenboekje vol saprecepten

Pers sap tot de laatste druppel uit groenten en fruit

Tot 2,5 liter sap in één keer

2 snelheden voor zacht fruit of hard fruit en groenten

Krachtige motor van 700 W en geen voorsnijwerk dankzij de XXL-trechter

Geniet van vers sinaasappelsap

Citruspersaccessoire

Zelfroterend systeem voor moeiteloos citrussap maken

Gebruiksvriendelijk

Schenk het sap rechtstreeks in een glas met de meegeleverde schenktuit



Sapcentrifuge HR1870/01

Kenmerken

2,5 liter sap in één keer

Dankzij het innovatieve sapextractiesysteem

met de ondersteboven gekeerde zeef perst u

met deze centrifuge 10% meer sap uit groenten

en fruit*. Afhankelijk van het type fruit of

groente dat wordt geperst, kan tot wel 2,5 liter

sap in één keer worden geperst zonder dat de

vruchtvleescontainer hoeft te worden geleegd.

Krachtige 700 W-motor

Met de extra grote vultrechter van 80 mm kunt

u zelfs sap maken van grote vruchten en

groenten zoals appels, wortels en bieten,

zonder deze eerst te snijden.

Al het vruchtvlees op één plek

Het vruchtvlees wordt alleen opgevangen waar

het hoort: in de vruchtvleescontainer van uw

Philips-sapcentrifuge. Dit betekent dat

vruchtvlees niet uit andere onderdelen hoeft te

worden verwijderd, zoals het deksel. Het ronde

ontwerp en de gladde oppervlakken zonder

hoekjes en gaatjes zorgen ervoor dat het

vruchtvlees gemakkelijk bereikbaar is en de

container veel eenvoudiger kan worden

gereinigd.

Citruspersaccessoire

Dankzij citruspersaccessoire kunt u iedere dag

zelf vers sinaasappelsap maken. Het

zelfroterende systeem heeft de optimale

snelheid voor snel en eenvoudig uitpersen en

u hoeft geen druk uit te oefenen.

Eenvoudig te reinigen zeef

Dankzij innovatieve technologie komen de

fruit- en groentevezels niet zo snel in het filter

vast te zitten. De eenvoudig te reinigen zeef

kan zelfs met een normaal sponsje worden

schoongemaakt.

Receptenboekje

U kunt het receptenboekje vol inspirerende

ideeën gebruiken voor uw dagelijkse sapjes.

Vaatwasmachinebestendige onderdelen

Alle verwijderbare gedeelten zijn

vaatwasmachinebestendig

Inclusief schenktuit

Als u sap liever rechtstreeks in een glas

schenkt, zorgt de meegeleverde schenktuit van

de Philips-sapcentrifuge ervoor dat u niet op

het aanrecht morst.



Sapcentrifuge HR1870/01

Specificaties

Ontwerpspecificaties

Materiaal deksel: SAN

Materiaal pulpopvangbak en stamper: PS

Materiaal afgiettuit: Roestvrij staal

Kleur(en): Zwart

Materiaal behuizing: Plastic PP

Materiaal kan: Kan van SAN en deksel van PS

Algemene specificaties

Antislipvoetjes

Veiligheidsklemmen

Receptenboekje

Geïntegreerd opbergvak voor snoer

Snelheidsstand: 2

Technische specificaties

Vermogen: 700 W

Voltage: 220 - 240 V

Frequentie: 50/60 Hz

Snoerlengte: 1 m

Pulpopvangbak: 1,6 l

Diameter vultrechter: 80 mm

Capaciteit sapkan: 1500 ml

Accessoires

Sapkan

Inclusief schenktuit

Afmetingen

Gewicht van het product: 5,2 kg
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