
Juicer
Avance Collection

 
1000 W

QuickClean

2,5 l, XXL-rør

Dryppstopp, sitruspresse

 
HR1874/70

Mer juice. Mindre jobb.
Lag 10 % mer juice* og skyll rent.

Med Philips Avance juicemaskin presser du på noen sekunder ut maksimalt med saft fra frukt og grønnsaker.

XXL-røret rommer hele frukter slik at det bare er å fylle i favorittfruktene og sette i gang. Takket være den smarte

pre-cleaning-funksjonen kan hele familien få sine forskjellige favorittjuicer uten å rengjøre mellom porsjonene.

Press ut hver dråpe fra frukt og grønnsaker

Press 10 % mer juice

Lag opptil 2,5 liter juice om gangen

Ingen oppskjæring på forhånd, takket være XXL-materøret

To hastigheter for myke eller harde frukt og grønnsaker

Sitrusjuicertilbehør

Lag juice av de hardeste ingrediensene – 1000 W

Rask og enkel rengjøring

QuickClean-teknologi med polert sil

Funksjonen for forhåndsrengjøring skyller bort uønskede fibre

Skyver enkelt bort fibre fra silens glatte overflate

Alt fruktkjøttet samles på ett sted for enkel fjerning

Alle deler kan vaskes i oppvaskmaskin

Lett å bruke

Rask og enkel montering av alle deler



Juicer HR1874/70

Høydepunkter

10 % mer juice

Takket være det nyskapende

juicepressesystemet med sil som er plassert

opp ned, kan juiceren klemme hver eneste

dråpe ut av frukten og grønnsakene og lage en

juicefontene. Du får opptil 10 % mer juice,

sammenlignet med Philips' bestselgende

juicer HR1861.

Lag 2,5 l om gangen

Takket være det nyskapende

juicepressesystemet med sikten som er

plassert opp ned, presser denne juiceren ut

opptil 10 % mer juice*. Og avhengig av hvilke

typer frukt eller grønnsaker du bruker, er det

mulig å lage opptil 2,5 liter juice om gangen

uten at du trenger å tømme

fruktkjøttbeholderen.

XXL-materør

Takket være det ekstra store materøret på

80 mm kan du også presse store frukt og

grønnsaker som epler, gulrøtter og sukkerroer

uten å skjære dem opp på forhånd.

To hastigheter

To hastigheter for myke eller harde frukt og

grønnsaker

Sitrusjuicertilbehør

Takket være sitrusjuicertilbehøret kan du lage

fersk hjemmelaget appelsinjuice hver dag. Det

selvroterende systemet benytter en optimal

hastighet for å hjelpe deg med å lage juice

raskt og enkelt. Det er ikke lenger nødvendig å

bruke makt når du presser.

QuickClean-teknologi

Philips-juiceren er utformet for enkel

rengjøring, takket være QuickClean-

teknologien. Rengjøring er nå like enkelt som å

skylle, takket være funksjonen for

forhåndsrengjøring og den polerte QuickClean-

silen.

Funksjon for forhåndsrengjøring

Philips-juiceren er den første sentrifugal-

juiceren på markedet med funksjon for

forhåndsrengjøring. Ved å helle vannet i

stapperen kan du lage en vannfontene i

apparatet som renser bort uønskede fibre fra

lokket, og gjør silen enklere å rengjøre.

Polert QuickClean-sil

Mye fruktkjøttfibre sitter fast i en standard sil,

noe som gjør den vanskelig å rengjøre. Det er

ikke tilfellet med den polerte QuickClean-silen

til Philips-juiceren siden alle overflatene på

silen er glatte. Etter en forhåndsrengjøring kan

du enkelt tørke bort de gjenværende fibrene

med en vanlig kjøkkenbørste. Den komplette

juiceren kan nå rengjøres på ett minutt.

Integrert fruktkjøttbeholder

Fruktkjøttet samles opp på det eneste riktige

stedet: i fruktkjøttbeholderen til Philips-

juiceren. Det betyr at du slipper å fjerne

fruktkjøtt fra andre deler, for eksempel lokket.

På grunn av den runde designen og de jevne

overflatene uten kriker og kroker er fuktkjøttet

lett tilgjengelig og beholderen mye enklere å

rengjøre.



Juicer HR1874/70

Spesifikasjoner

Tilbehør

Inkludert: Sitruspresse, Tut

Generelle spesifikasjoner

Antall hastighetsinnstillinger: 2

Produktfunksjoner: Kan vaskes i

oppvaskmaskin, Variabel hastighet,

QuickClean, Forhåndsrengjøring

Tekniske spesifikasjoner

Kanne, kapasitet: 2,5 L

Drift: 1000 W

Utforming

Farge: Metallisk

 

* Sammenlignet med Philips' bestselgende juicer –

HR1861
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