
Gyümölcscentrifuga

Avance Collection

 
1000 W

QuickClean - gyorstisztítás

2,5 l, XXL-cső

Cseppzáró rendszer

 

HR1871/70 Maximális lékinyerés, minimális fáradsággal.
Készítsen 10%-kal több levet,* és csak el kell öblítenie!

A lefelé néző szűrőnek köszönhetően a Philips Avance termékcsaládba tartozó

gyümölcscentrifuga a gyümölcsök és zöldségek minden cseppjét kifacsarja. A

QuickClean technológiával a gyümölcscentrifuga tisztítása még sose volt ilyen

könnyű.

A zöldség és gyümölcs egy cseppje sem vész kárba

10%-kal több gyümölcslevet készít

Egyszerre akár 2,5 liter gyümölcslé is készíthető

1000 W: A legkeményebb hozzávalókkal is elbánik

A nagy méretű adagolócsővel nincs szükség a gyümölcs elődarabolására.

2 sebességfokozat a puha és kemény húsú gyümölcsökhöz és zöldségekhez

Gyors és egyszerű tisztítás

QuickClean technológia polírozott szűrővel

Az előtisztítási funkció leöblíti a nem kívánt rostokat

A sima felületű szűrőről egyszerűen eltávolíthatók a rostok

Az egy helyen összegyűjtött gyümölcshússal egyszerű a hulladék eltávolítása

Mosogatógépben mosható alkatrészek

Egyszerű használat

Minden alkatrész egyszerűen és gyorsan felszerelhető

A cseppzáró rendszer megakadályozza a gyümölcslé lecsepegését



Gyümölcscentrifuga HR1871/70

Fénypontok

10%-kal több gyümölcslé

A lefelé néző szűrővel ellátott, innovatív

lékinyerési rendszernek

köszönhetően,gyümölcscentrifuga a

gyümölcsök és zöldségek minden cseppjét

kifacsarja gyümölcslészökőkutat hozva létre.

Akár 10%-kal több gyümölcslevet nyerhet a

Philips első számú gyümölcscentrifugájához, a

HR1861-hez képest.

2,5 liter gyümölcslé egyszerre

A lefelé néző szűrővel ellátott, innovatív

lékinyerési rendszernek köszönhetően ez a

gyümölcscentrifuga akár 10%-kal több lé

kinyerésére képes*. A gyümölcs vagy zöldség

típusától függően pedig akár 2,5 liter lé is

kinyerhető egyszerre, a gyümölcshús tartály

ürítése nélkül.

1000 W

A nagy teljesítményű, 1000 W-os motor a

legkeményebb hozzávalókkal is elbánik.

XXL méretű adagolócső

A 80 mm-es extraszéles adagolócső révén

akár nagyméretű gyümölcsökből és

zöldségekből, például alma, sárgarépa és

cékla is készíthető lé elődarabolás nélkül.

2 sebességfokozat

2 sebességfokozat a puha és kemény húsú

gyümölcsökhöz és zöldségekhez

QuickClean technológia

A Philips gyümölcscentrifuga a QuickClean

technológia révén az egyszerű tisztíthatóságra

lett tervezve. Az előtisztítási funkciónak és a

QuickClean polírozott szűrőnek köszönhetően a

tisztítás annyira egyszerű, mint egy öblítés.

Előtisztító funkció

A Philips gyümölcscentrifuga az első

gyümölcscentrifuga a piacon előtisztító

funkcióval. Vizet töltve a betöltőbe leöblíti a

nem kívánatos rostokat a fedélről, és

leegyszerűsíti a szűrő tisztítását.

QuickClean polírozott szűrő

A szűrőbe szorult rengeteg gyümölcsrost

általában nagyon megnehezíti a tisztítását. A

Philips gyümölcscentrifuga QuickClean

polírozott szűrője esetén azonban a szűrő teljes

felülete tökéletesen sima, így Ön az

előtisztítás után egyszerűen eltávolíthatja a

rostokat egy normál konyhai kefével is. A

gyümölcscentrifuga teljes tisztítása alig vesz

igénybe egy percet!

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.



Gyümölcscentrifuga HR1871/70

Műszaki adatok

Tartozékok

Mellékelve: Itatófej

Általános jellemzők

Sebességbeállítások száma: 2

Termékjellemzők: Mosogatógépben tisztítható,

Változtatható sebességbeállítás, QuickClean

Műszaki adatok

Edény űrtartalma: 2,5 L

Energiaellátás: 1000 W

Feszültség: 220 V

Formatervezés

Szín: Fekete és metálfényű

 

* A Philips első számú HR1861 gyümölcscentrifugájához

képest
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