
Saftpresser

Avance Collection

 
Kraftfuld motor på 1000 watt

QuickClean - rengøring på 1 min

Giver op til 2,5 liter juice på en
gang

Drypstop, citruspresser

 
HR1874/70

Mere juice. Mindre arbejde.
Få 10 % mere saft*, og skyl rent!

Med Philips Avance Juicer får du maksimalt saftudbytte af frugt og grøntsager på få sekunder. XXL-røret kan

håndtere hele frugter, så det er bare om at fylde det op med dine yndlingsfrugter og gå i gang. Takket være den

smarte pre-cleaning-funktion kan hele familien får sine forskellige favoritjuicer på samme tid, uden at I behøver

at rengøre maskinen mellem de forskellige juicer.

Pres hver en dråbe ud af frugt og grøntsager

10 % ekstra juiceudtræk

Lav op til 2,5 liter juice på én gang

Takket være XXL-påfyldningstragten (80 mm) skal ingredienserne ikke først skæres ud

2 hastigheder til forskellige ingredienser

Citruspresser fås som ekstratilbehør

Pres selv de hårdeste ingredienser - 1000 W

Hurtig og nem rengøring

QuickClean - rengøring på 1 minut

Hurtig rengøring af saftpresseren mellem ingredienser

Glatte og polerede overflader, som er nemme at rengøre

Alt frugtkødet samles et sted

Alle aftagelige dele kan vaskes i opvaskemaskinen

Nem at anvende

Hurtig og enkel montering af alle dele



Saftpresser HR1874/70

Vigtigste nyheder

10 % mere juice

Takket være det innovative juiceudtrækssystem

med omvendt si presser saftpresseren hver

eneste dråbe ud af frugt og grøntsager og

danner en juicefontæne. Du kan få op til 10 %

mere juice i forhold til Philips' bedste

saftpresser, HR1861.

Lav 2,5 l på en gang

Ved hjælp af det innovative juice-presse-

system med den omvendte si giver denne

juicer op til 10% større juiceudbytte*. Og

afhængig af typen af frugter og grøntsager er

det muligt at lave op til 2,5 liter juice på én

gang uden at tømme frugtkødsbeholderen.

XXL-påfyldningsrør

Du behøver ikke at skære eller skrælle frugten

eller grøntsagerne, selv hele æbler kan presses

i påfyldningsrøret.

2 hastighedsindstillinger

2 hastigheder til forskellige ingredienser

Citruspressertilbehør

Tilbehørsdelen til citrusfrugter gør det nemt at

lave frisk appelsin- og grapefrugtjuice samt

presse citron eller lime.

QuickClean-teknologi

Mange saftpressere er besværlige at rengøre,

hvilket resulterer i, at man efter et stykke tid

holder op med at anvende apparatet. Dette

problem har Philips løst. Saftpresseren er

meget nem at rengøre takket være designet

med glatte og polerede overflader uden hjørner

og sprækker. Rengøringsfunktionen skyller

hurtigt og effektivt uønskede fibre væk fra låget

og gør sien nemmere at rengøre.

Rengøringsfunktion

Funktionen PreClean gør det nemt hurtigt at

rengøre saftpresseren mellem ingredienser. En

fantastisk løsning, når I ønsker juice med

forskellige ingredienser. Du skal blot hælde et

glas vand ned i røret og trykke på knappen. Der

skabes en fontæne af vand i apparatet, som

skyller uønskede fibre væk fra låget, og gør

sien nemmere at rengøre.

Poleret QuickClean-si

Saftpresseren har en helt glat overflade, så du

nemt kan fjerne rester med en køkkensvamp -

uden at skrubbe med en opvaskebørste.

Indbygget frugtkødsbeholder

Frugtkødet samles kun der, hvor det bør være: i

frugtkødsbeholderen på din Philips-saftpresser.

Det betyder, at der ikke skal fjernes frugtkød fra

andre dele, fx låget.



Saftpresser HR1874/70

Specifikationer

Tilbehør

Inklusive: Citruspresser, Udløb

Generelle specifikationer

Antal hastighedsindstillinger: 2

Produktfunktioner: Kan gå i opvaskemaskinen,

Variabel hastighed, QuickClean, Rengøring

Tekniske specifikationer

Kapacitet: glas: 2,5 L

Strøm: 1000 W

Design

Farve: Metallic

 

* Sammenlignet med Philips' mest populære juicer

HR1861
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