
Αποχυμωτής

Avance Collection

  900 W

Γρήγορο καθάρισμα (QuickClean)

2,5 L, στόμιο XXL

Διακοπή σταξίματος, λεμονοστύφτης

 
HR1870/70

Μέγιστη ποσότητα χυμού. Ελάχιστη ακαταστασία.
Φτιάξτε 10% περισσότερο χυμό*, ξεπλύνετε και τελειώσατε!

Ο αποχυμωτής της συλλογής Philips Avance στύβει και την τελευταία σταγόνα των φρούτων και των λαχανικών σας, χάρη στο

ανάποδο σουρωτήρι. Με την τεχνολογία QuickClean ο καθαρισμός του αποχυμωτή γίνεται πιο εύκολο από ποτέ.

Στείψτε και την τελευταία σταγόνα από τα φρούτα και τα λαχανικά

Βγάλτε 10% περισσότερο χυμό

Φτιάχνει 2,5 λίτρα χυμού με μία κίνηση

Στύψτε τα πιο σκληρά υλικά - 900 W

Δεν απαιτείται προηγούμενη κοπή, χάρη στο στόμιο τροφοδοσίας XXL

2 ταχύτητες για μαλακά ή σκληρά φρούτα και λαχανικά

Αξεσουάρ λεμονοστύφτη

Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα

Τεχνολογία QuickClean με λείο σουρωτήρι

Η λειτουργία προκαθαρισμού απομακρύνει τις ανεπιθύμητες ίνες

Αφαιρέστε εύκολα τις ίνες από τη λεία επιφάνεια του σουρωτηριού

Όλος ο πολτός συλλέγεται σε ένα δοχείο για εύκολη απόρριψη

Όλα τα μέρη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων

Εύκολη χρήση

Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση όλων των μερών



Αποχυμωτής HR1870/70

Χαρακτηριστικά

10% περισσότερο χυμό

Χάρη στο πρωτοποριακό σύστημα εξαγωγής χυμού

με ανάποδο σουρωτήρι, ο αποχυμωτής στύβει και

την τελευταία σταγόνα από τα φρούτα και τα

λαχανικά, δημιουργώντας μια βρύση χυμού.

Μπορείτε να απολαμβάνετε έως και 10% περισσότερο

χυμό, σε σύγκριση με τον κορυφαίο αποχυμωτή

HR1861 της Philips.

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.

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

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.

Τεχνολογία QuickClean

Ο αποχυμωτής της Philips είναι ειδικά σχεδιασμένος

για εύκολο καθάρισμα, χάρη στην τεχνολογία

QuickClean. Με τη λειτουργία προ-καθαρισμού και το

σουρωτήρι QuickClean, το καθάρισμα είναι πλέον

τόσο εύκολο όσο κι ένα απλό ξέπλυμα.

Λειτουργία προκαθαρισμού

Ο αποχυμωτής της Philips είναι ο 1ος φυγοκεντρικός

αποχυμωτής στην αγορά με λειτουργία

προκαθορισμού. Ρίχνοντας νερό στο εξάρτημα

ώθησης, μπορείτε να δημιουργήσετε μια βρύση νερού

μέσα στη συσκευή, η οποία ξεπλένει τις

ανεπιθύμητες ίνες από το καπάκι και το σουρωτήρι

καθαρίζεται πιο εύκολα.

Σουρωτήρι QuickClean

Σε ένα τυπικό σουρωτήρι κολλάνε πολλές ίνες

πολτού δυσχεραίνοντας τον καθαρισμό του. Αυτό δεν

ισχύει για το σουρωτήρι QuickClean του αποχυμωτή

της Philips, καθώς όλες οι επιφάνειες του

σουρωτηριού είναι ομαλές. Μετά από προ-καθαρισμό,

μπορείτε εύκολα να αφαιρέσετε τις υπολειπόμενες

ίνες με μια τυπική βούρτσα κουζίνας. Ο

αποχυμωτής μπορεί τώρα να καθαριστεί μέσα σε ένα

λεπτό!

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

Χρώμα(τα): Μαύρο

Γενικές προδιαγραφές

2 ταχύτητες

Λειτουργία προστασίας σταξίματος

Τεχνικές προδιαγραφές

Ρεύμα: 900 W

Χωρητικότητα: 2,5 Α

Αξεσουάρ

Αξεσουάρ στομίου

Εύκολος καθαρισμός

Εξαρτ. που πλένονται σε πλυντ. πιάτων

Quickclean

 

* 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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