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Extracção fácil de todo o sumo.
Prepare mais 10% de sumo* e enxagúe para limpar!

A centrifugadora da colecção Avance da Philips espreme os seus frutos e legumes

até à última gota, graças ao conceito do coador invertido. Com a tecnologia

QuickClean, limpar a sua centrifugadora nunca foi tão fácil.

Esprema as frutas e legumes até à última gota

Extraia mais 10% de sumo

Prepare até 2,5 litros de sumo de uma só vez

Não precisa de pré-cortar os alimentos graças ao tubo de alimentos XXL.

Extraia sumo dos ingredientes mais difíceis - 1000 W

2 velocidades para frutas e legumes macios e duros

Limpeza rápida e fácil

Tecnologia QuickClean com coador polido

Função de pré-limpeza elimina as fibras indesejadas

Elimine facilmente as fibras da superfície macia do coador

Toda a polpa recolhida num só local para eliminação fácil

Todas as peças laváveis na máquina de lavar a loiça

Fácil de utilizar

Montagem rápida e fácil de todas as peças

Antipingos para impedir a queda de gotas de sumo



Espremedor HR1871/70

Destaques

Mais 10% de sumo

Graças ao sistema inovador de extracção de

sumo com coador invertido, a centrifugadora

espreme os seus frutos e legumes até à última

gora, criando uma fonte de sumo. Obtém até

10% mais de sumo, em comparação com a

centrifugadora número 1 da Philips HR1861.

Prepare 2,5 l de sumo de uma só vez

Graças ao sistema de extracção de sumo

inovador com o coador invertido, este

espremedor extrai até 10% mais de sumo*. E,

dependendo do tipo de frutas ou legumes que

utiliza, é possível preparar até 2,5 litros de

sumo de uma só vez, sem precisar de esvaziar

o recipiente para polpa.

Tubo de alimentos XXL

O tubo de alimentos extra grande de 80 mm

permite extrair sumo de frutas e vegetais

grandes, como maçãs, cenouras e beterrabas,

sem ter de os cortar previamente.

2 velocidades

2 velocidades para frutas e legumes macios e

duros

Tecnologia QuickClean

A centrifugadora Philips foi concebida para

uma limpeza fácil graças à tecnologia

QuickClean. Agora a limpeza é tão simples

como enxaguar, graças à função de pré-

lavagem e ao coador polido QuickClean.

Função de pré-limpeza

O espremedor Philips é o 1.º espremedor

centrífugo no mercado com uma função de

pré-lavagem. Se verter água no calcador, pode

criar uma fonte de água no aparelho, que

enxagua as fibras indesejadas da tampa e

facilita a limpeza do coador.

Coador QuickClean polido

Muitas fibras da polpa ficam presas no coador

convencional, o que dificulta muito a limpeza.

Mas este não é o caso do coador QuickClean

polido da centrifugadora Philips, visto que

todas as superfícies são macias. Após a pré-

limpeza, pode eliminar facilmente as fibras

restantes com uma escova de cozinha normal.

A centrifugadora completa pode agora ser

limpa num minuto!

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.
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Especificações

Acessórios

Incluído: Bico

Especificações gerais

Número de regulações de velocidade: 2

Características do produto: Laváveis na

máquina de lavar a loiça, Velocidade variável,

QuickClean

Especificações técnicas

Capacidade do jarro: 2,5 L

Potência: 1000 W

Voltagem: 220 V

Design

Cor: Preto e metalizado

 

* Em comparação com espremedor HR1861 número 1 da

Philips
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