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HR1871/00

Suc maxim. Bătăi de cap minime.
Preparaţi cu 10% mai mult suc* şi curăţaţi într-un minut!

Acest storcător Philips extrage şi mai mult suc din fructele şi legumele dvs.

Curăţarea nu a fost niciodată mai uşoară graţie sitei inovatoare cu curăţare rapidă

şi recipientului pentru pulpă integrat. Savuraţi plăcerea unui suc sănătos, preparat

acasă!

Stoarceţi până la ultima picătură din fructe şi legume

Preparaţi până la 2,5 l de suc într-o şarjă

Nu necesită tăiere prealabilă datorită tubului de alimentare XXL

2 viteze pentru fructe şi legume moi şi dure

Stoarceţi şi cele mai dure ingrediente cu motorul puternic de 800 W

Curăţare rapidă şi eficientă

Strecurătoare inovatoare ce dispune de curăţare rapidă

Toată pulpa este colectată într-un loc pentru aruncarea uşoară

Suprafeţe netede şi materiale uşor de curăţat

Toate piesele detaşabile pot fi spălate în maşina de spălat vase

Uşor de utilizat

Gură de scurgere pentru a stoarce direct în pahar

Asamblare rapidă şi uşoară a tuturor accesoriilor

Reţete simple şi delicioase

Broşură plină cu reţete sugestive pentru sucuri



Storcător HR1871/00

Repere

Preparaţi 2,5 l într-o şarjă

Datorită sistemului inovator de extragere a

sucului cu sită inversă, acest storcător extrage

cu până la 10% mai mult suc*. De asemenea,

în funcţie de tipul de fruct sau legumă stoarsă,

se pot prepara până la 2,5 litri de suc dintr-o

dată, fără a fi nevoie să goliţi recipientul pentru

pulpă.

Tub de alimentare XXL

Tubul de alimentare foarte mare, de 80 mm, vă

permite să stoarceţi şi fructe sau legume mai

mari, precum merele, morcovii şi rădăcinile de

sfeclă, fără a le tăia în prealabil.

Sită pentru curăţare rapidă

Datorită unei tehnologii inovatoare, fibrele

fructelor şi legumelor nu se blochează atât de

uşor în sită. Sita cu curăţare rapidă poate fi

curăţată chiar şi cu un burete obişnuit.

Toată pulpa într-un singur loc

Toată pulpa este colectată în singurul loc în

care ar trebui să se afle: în recipientul pentru

pulpă. Datorită designului rotund şi a

suprafeţelor netede, pulpa este la îndemână şi

uşor de îndepărtat. Ceea ce înseamnă că nu

mai este nevoie să îndepărtaţi pulpa din alte

componente, cum ar fi de pe capac.

Gură de scurgere

Dacă preferaţi să stoarceţi sucul direct în pahar,

utilizaţi gura de scurgere a storcătorului Philips

pentru a preveni stropirea blatului de lucru.

Asamblare rapidă şi uşoară

Asamblare rapidă şi uşoară a tuturor

accesoriilor

Componente lavabile în maşină

Toate piesele detaşabile pot fi spălate în

maşina de spălat vase

Carte de reţete

Puteţi utiliza cartea de reţete, bogată în idei

care să vă inspire pentru stoarcerea de zi cu zi

a sucului.



Storcător HR1871/00

Specificaţii

Accesorii

Cană pentru suc

Gură de scurgere

Specificaţii de design

Material carcasă: Oţel inox

Material capac: SAN

Material container pentru pulpa de fructe şi

element de împingere: PP

Material gură de scurgere: Oţel inox

Material vas: SAN vas şi PP capac

Culori: Negru închis şi oţel inoxidabil

Dimensiuni

Greutate produs: 5,2 kg

Specificaţii generale

Compartiment pentru cablu integrat

Sistem anti-alunecare

Carte de reţete

Cleme de siguranţă

Setare de viteză: 2

Specificaţii tehnice

Capacitate cană pentru suc: 1500 ml

Lungime cablu: 1 m

Diam. tub alimentare: 80 mm

Frecvenţă: 50/60 Hz

Alimentare: 800 W

Recipient pentru pulpă de fructe: 1,6 l

Tensiune: 220-240 V

Uşor de curăţat

Accesorii ce pot fi spălate în maşina de spălat

vase

* Comparat cu storcătorul Philips numărul unu HR1861
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