
 

Mahlapress

Avance Collection

 

1000 W

Kiirpuhastus
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Tilgalukk

 

HR1871/10

Rohkem mahla, vähem askeldamist
Valmistage 10% rohkem mahla* ja puhastage vähem kui

minutiga!

See mahlapress pigistab puu- ja köögiviljadest veelgi rohkem mahla välja. Tänu

QuickCleanile, uudsele kiirelt puhastatavale sõelale ning sisseehitatud

viljalihanõule on puhastamine kiirem kui kunagi varem.

Pigistab puu- ja köögiviljast iga tilga välja

Valmistab korraga kuni 2,5 liitrit mahla

XXL-sisestamistoru tõttu pole koostisaineid vaja eelnevalt tükeldada

Kaks kiiruseseadistust pehmete või kõvade puu- ja juurviljade töötlemiseks

Tehke mahla kõige kõvematest koostisainetest - 1000 W

Puhas ühe minutiga!

Tehnoloogia QuickClean

Viljaliha koguneb ühte kohta ning seda on lihtne ära visata

Siledad ja lihtsalt puhastatavad pinnad

Lihtne kasutada

Seadme kõiki osi saab kokku panna kiirelt ja lihtsalt

Tila sisse ehitatud tilgalukusti

Maitsev ja lihtsad retseptid

Inspireerivaid mahlaretsepte sisaldav retseptivoldik



Mahlapress HR1871/10

Esiletõstetud tooted

Valmistab korraga 2,5 liitrit

Tänu tagurpidi paigutatud sõelaga uudsele

mahlaeraldussüsteemile eraldab see

mahlapress kuni 10% rohkem mahla*. Ja

sõltuvalt pressitavast puu- või köögiviljast on

võimalik valmistada kuni 2,5 liitrit mahla, enne

kui on vaja viljalihanõu tühjendada.

XXL-suuruses sisestamistoruga

80 mm läbimõõduga eriti suur sisestamistoru

võimaldab pressida ka suuri puu- ja köögivilju

nagu õunad, porgandid ja punapeedid neid

eelnevalt tükeldamata.

2-kiiruseline

Kaks kiiruseseadistust pehmete või kõvade

puu- ja juurviljade töötlemiseks

Tehnoloogia QuickClean

Tänu QuickCleani tehnoloogiale on Philipsi

mahlapressi kerge puhastada. Selleks kulub

nüüd vaid 1 minut – seda tänu seadmesisesele

viljalihanõule ja siledatele pindadele.

Seadmesisene viljalihanõu

Kogu viljaliha kogutakse sinna, kus see peaks

olema: Philipsi mahlapressi viljalihanõusse.

Seega ei pea enam viljaliha eemaldama

teistelt osadelt, näiteks kaanelt. Tänu ümarale

kujule ja nurkade ning pragudeta siledatele

pindadele saab viljaliha kergelt kätte ning

nõud on palju lihtsam puhastada.

Sile ja lihtsalt puhastatav

Mahlapressil on ümar vorm ja siledad pinnad,

et seda oleks kraani all lihtne loputada.

Kiire ja lihtne kokkupanemine

Seadme kõiki osi saab kokku panna kiirelt ja

lihtsalt

Tilgalukk

Hoidke köögi tööpind puhas ka pärast mahla

valmistamist. Tilgalukk ei lase mahlal

tööpinnale tilkuda.

Retseptivoldik

Kasutage iga päev mahla tehes

inspireerivatest ideedest tulvil retseptivihikut.

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad

vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2

heitkoguseid. Kuidas? Nende

keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt

ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku

tooterühma keskses valdkonnas –

energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,

ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning

usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.
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Spetsifikatsioon

Tarvikud

Komplektis: Retseptivoldik, Tila

Üldine spetsifikatsioon

Kiirusesätete arv: 2

Toote omadused: Nõudepesumasinas pestav,

Sisseehitatud juhtmehoidik, Libisemiskindel

jalg, Turvalukk

Tehnilised andmed

Juhtme pikkus: 1 m

Sagedus: 50/60 Hz

Võimsus: 1000 W

Pinge: 220–240 V

Nõu mahtuvus: 2,5 l

Viljaliha nõu maht: 1,6 l

Disain

Värvus: Must ja metallik

Viimistlus

Kannu materjal: SAN-nõu ja PS-kaas

Põhikorpuse materjal: Roostevaba teras

Tila materjal: Roostevaba teras

Kaal ja mõõtmed

Sisestustoru läbimõõt: 80 mm

Toote kaal: 5,2 kg

* Võrreldes Philipsi populaarseima mahlapressiga HR1861
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