
 

Sulčiaspaudė

Avance Collection

 
1000 W

„QuickClean“

2,5 l, XXL vamzdis

Lašėjimo sustabdymas

 

HR1871/10 Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
Išspauskite 10 % daugiau sulčių* ir išvalykite vos per minutę!

Ši sulčiaspaudė išspaus dar daugiau sulčių iš jūsų vaisių ir daržovių. Valymas dar

niekada nebuvo toks lengvas, kaip naudojant „QuickClean“ ir naujovišką greitojo

valymo sietelį bei integruotą minkštimo indelį.

Išsunkite iš vaisių ir daržovių kiekvieną lašą

Išspauskite iki 2,5 l sulčių vienu metu

Kadangi padavimo vamzdis nepaprastai didelis, vaisių pjaustyti nereikia.

2 greičiai minkštiems ar kietiems vaisiams ir daržovėms

Išspauskite sultis iš kiečiausių sudėtinių dalių – 1000 W

Išvalykite per 1 minutę!

Technologija „QuickClean“

Visi tirščiai surenkami vienoje vietoje – taip lengva juos pašalinti

Lygūs ir lengvai valomi paviršiai

Paprasta naudoti

Visi priedai greitai ir paprastai surenkami

Lašėjimo sustabdymo sistema integruota snapelyje

Skanių ir lengvai paruošiamų valgių receptai

Receptų knygelėje rasite daugybę įkvepiančių receptų



Sulčiaspaudė HR1871/10

Ypatybės

Išspauskite 2,5 l vienu metu

Kadangi šioje sulčiaspaudėje įdiegta

naujoviška sulčių spaudimo sistema su

apverstu sieteliu, ja galima išspausti iki 10

proc. daugiau sulčių*. Priklausomai nuo vaisių

ar daržovių, vienu spaudimu galima išspausti

iki 2,5 l sulčių neištuštinant tirščių indo.

XXL padavimo vamzdis

Itin didelis 80 mm tiekimo vamzdis – galėsite

spausti net didelius vaisius ir daržoves, pvz.,

obuolius, morkas ir burokėlius, jų nesupjaustę.

2 greičiai

2 greičiai minkštiems ar kietiems vaisiams ir

daržovėms

Technologija „QuickClean“

„Philips“ sulčiaspaudę lengva valyti dėl

„QuickClean“ technologijos. Dėl integruoto

tirščių indo ir glotnių paviršių išvalysite vos per

1 minutę.

Integruotas tirščių indas

Visi tirščiai surenkami vienoje vietoje, kur jie ir

turėtų patekti – į „Philips“ sulčiaspaudės tirščių

indą, todėl daugiau nebereikės pašalinti jų

nuo kitų sulčiaspaudės dalių, pvz., dangtelio.

Kadangi paviršiai yra aptakūs ir lygūs be

sunkiai pasiekiamų vietų, tirščius lengva

pasiekti, o indą daug paprasčiau valyti.

Lygūs ir lengvai valomi

Sulčiaspaudės forma yra apvali, o paviršiai

lygūs, kad būtų lengviau ją plauti po tekančiu

vandeniu.

Greita ir paprasta surinkti

Visi priedai greitai ir paprastai surenkami

Lašėjimo sustabdymas

Užtikrinkite, kad jūsų virtuvės stalas visada

būtų švarus, net kai baigėte spausti sultis.

Lašėjimo sustabdymas užtikrina, kad ant stalo

nenukristų nė vienas lašelis.

Receptų knygelė

Kasdien spausdami sultis daugybę įkvepiančių

idėjų rasite receptų knygelėje.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

Priedai

įtraukta: Receptų knygelė, Snapelis

Bendrosios specifikacijos

Greičio nustatymų skaičius: 2

Produkto savybės: Galima plauti indaplovėje,

Integruota laido saugykla, Neslystančios

kojelės, Apsauginis užraktas

Techniniai duomenys

Maitinimo laido ilgis: 1 m

Dažnis: 50/60 Hz

Maitinimas: 1000 W

Įtampa: 220-240 V

Ąsočio talpa: 2,5 l

Tirščių indo talpa: 1,6 l

Konstrukcija

Spalva: Juoda ir metalo

Apdaila

Sulčių ąsočio medžiaga: SAN ąsotis ir PS

dangtis

Pagrindinio korpuso medžiaga: Nerūdijantis

plienas

Snapelio medžiaga: Nerūdijantis plienas

Svoris ir matmenys

Tiekimo vamzdžio skersmuo: 80 mm

Gaminio svoris: 5,2 kg

* Palyginus su „Philips“ pirmaujančia sulčiaspaude
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