
Αποχυμωτής

Avance Collection

  900W

Γρήγορο καθάρισμα (QuickClean)

2,5 L, στόμιο XXL

Drip stop, λεμονοστύφτης

 
HR1870/10

Μέγιστη ποσότητα χυμού. Ελάχιστη ακαταστασία.
Φτιάξτε 10% περισσότερο χυμό* και καθαρίστε σε ένα λεπτό!

Μήλο ή πορτοκάλι; Τώρα μπορείτε να τα στύψετε και τα δύο με μία μόνο συσκευή, χάρη στον αποχυμωτή Avance με το

εξάρτημα λεμονοστύφτη. Και με την επαναστατική τεχνολογία QUICKClean, το καθάρισμα τελειώνει σε ένα λεπτό!

Στείψτε και την τελευταία σταγόνα από τα φρούτα και τα λαχανικά

Φτιάχνει 2,5 λίτρα χυμού με μία κίνηση

Στύψτε τα πιο σκληρά υλικά με το πανίσχυρο μοτέρ 900 W

Δεν απαιτείται προηγούμενη κοπή, χάρη στο στόμιο τροφοδοσίας XXL

2 ταχύτητες για μαλακά ή σκληρά φρούτα και λαχανικά

Αξεσουάρ λεμονοστύφτη

Βιβλίο συνταγών με εμπνευσμένες συνταγές για χυμούς

Καθάρισμα σε 1 λεπτό!

Τεχνολογία QuickClean

Σουρωτήρι QuickClean

Όλος ο πολτός συλλέγεται σε ένα δοχείο για εύκολη απόρριψη

Λείες επιφάνειες και εύκολο καθάρισμα

Εύκολη χρήση

Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση όλων των μερών

Στόμιο με προστασία σταξίματος
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Χαρακτηριστικά

Φτιάχνει 2,5 λίτρα με μία κίνηση

Χάρη στο πρωτοποριακό σύστημα εξαγωγής χυμού

με το ανάποδο σουρωτήρι, αυτός ο αποχυμωτής

εξάγει έως και 10% περισσότερο χυμό.* Ανάλογα με

το είδος των φρούτων ή των λαχανικών που

χρησιμοποιείτε, μπορείτε να στύψετε έως και 2,5

λίτρα χυμού με μία κίνηση, χωρίς να χρειάζεται να

αδειάσετε το δοχείο πολτού.

Ισχυρό μοτέρ 900 W

Στύψτε τα πιο σκληρά υλικά με το πανίσχυρο μοτέρ

900 W

Στόμιο τροφοδοσίας XXL

Το πολύ μεγάλο στόμιο τροφοδοσίας 80 χιλ. σάς

επιτρέπει να στύψετε ακόμα και μεγάλα φρούτα και

λαχανικά, όπως μήλα, καρότα και παντζάρια, χωρίς

να τα έχετε κόψει.

2 ταχύτητες

2 ταχύτητες για μαλακά ή σκληρά φρούτα και

λαχανικά

Τεχνολογία QuickClean

Ο αποχυμωτής της Philips είναι ειδικά σχεδιασμένος

για εύκολο καθάρισμα, με την τεχνολογία QuickClean.

Τώρα μπορείτε να τον καθαρίσετε μέσα σε 1 λεπτό,

χάρη στο σουρωτήρι που καθαρίζει με ένα απλό

ξέπλυμα, το ενσωματωμένο δοχείο πολτού και τις

λείες επιφάνειες.

Σουρωτήρι QuickClean

Πολύ συχνά στο σουρωτήρι μένουν οι ίνες του

πολτού, με αποτέλεσμα να καθαρίζεται δύσκολα. Με

την πρωτοποριακή τεχνολογία QuickClean, όλες οι

επιφάνειες του σουρωτηριού είναι λείες, ώστε να

μπορείτε να απομακρύνετε τις ίνες με ένα απλό

σφουγγαράκι της κουζίνας.

Ενσωματωμένο δοχείο πολτού

Ο πολτός συλλέγεται στο κατάλληλο σημείο: στο

δοχείο πολτού του αποχυμωτή Philips. Αυτό σημαίνει

ότι δεν χρειάζεται να τον αφαιρείτε από άλλα μέρη,

όπως το καπάκι. Χάρη στη στρογγυλή σχεδίαση και

τις λείες επιφάνειες, ο πολτός είναι εύκολα

προσβάσιμος και το δοχείο καθαρίζεται πολύ πιο

εύκολα.

Λείες επιφάνειες και εύκολο καθάρισμα

Ο αποχυμωτής έχει σχεδιαστεί με στρογγυλό σχήμα

και λείες επιφάνειες, ώστε να τον καθαρίζετε εύκολα

κάτω από τη βρύση.

Αξεσουάρ λεμονοστύφτη

Χάρη στο αξεσουάρ λεμονοστύφτη, μπορείτε να

φτιάχνετε φρεσκοστυμμένο χυμό πορτοκάλι κάθε

μέρα. Το σύστημα αυτόματης περιστροφής

χρησιμοποιεί την ιδανική ταχύτητα για γρήγορο και

εύκολο στύψιμο. Έτσι, δεν χρειάζεται να ασκείτε

μεγαλύτερη πίεση.

Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση

Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση όλων των

μερών

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Προδιαγραφές σχεδίασης

Υλικό κατασκευής καπακιού: SAN

Υλικό κατασκευής δοχείου πολτού και εξαρτήματος

ώθησης: PS

Υλικό κατασκευής στομίου: Ανοξείδωτο ατσάλι

Χρώμα: Μαύρο

Υλικό κατασκευής περιβλήματος: Πλαστικό PP

Υλικό κατασκευής κανάτας: Κανάτα SAN και κάλυμμα

PS

Γενικές προδιαγραφές

Αντιολισθητικά πέλματα

Συσφιγκτήρες ασφαλείας

Βιβλίο συνταγών

Μηχανισμός τυλίγματος καλωδίου

Ρύθμιση ταχύτητας: 2

Τεχνικές προδιαγραφές

Ρεύμα: 900 W

Τάση: 220-240 V

Συχνότητα: 50/60 Hz

Μήκος καλωδίου: 1 m

Μήκος καλωδίου: 1 m

Δοχείο πολτού: 1,6 l

Διάμετρος στομίου τροφοδοσίας:

80 χιλ.

Κανάτα χυμού για μεγάλες ποσότητες: 1500 ml

Αξεσουάρ

Κανάτα χυμού

Αξεσουάρ στομίου

Διαστάσεις

Βάρος προϊόντος: 5,2 κ.

* Συγκριτικά με το νούμερο ένα αποχυμωτή HR1861 της Philips

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.
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