
Zemo apgriezienu
sulu spiede

Avance Collection

 

200 W

1,5 l

Lēna sulu spiede

 
HR1880/00

Maksimāls sulas daudzums. Minimāla piepūle
Lieliski piemērota mīkstiem augļiem, paredzēta cietiem dārzeņiem

Izmantojot šo sulu spiedi un tās saudzīgo izspiešanas tehnoloģiju, tagad varat izspiest ar vitamīniem un barības

vielām piesātinātu sulu! Pateicoties izturīgajam motoram, tā var apstrādāt mīkstus augļus un cietus dārzeņus.

Baudiet veselīgu un gardu mājās gatavotu sulu katru dienu!

Lieliski piemērota mīkstiem augļiem

Lieliska sulas garša un kvalitāte ar koncentrētu sastāvu

Pilienaptures uzgalis

Izspiediet pēdējo pilienu no augļiem un dārzeņiem

Izturīgs motors, lai nodrošinātu nepārtrauktu sulas spiešanu 30 min

0% BPA

Izturīgs korpuss

Radīta, lai izspiestu sulu no cietākajiem dārzeņiem, ar jaudīgu motoru

Visas noņemamās detaļas var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā

Kluss motors



Zemo apgriezienu sulu spiede HR1880/00

Izceltie produkti

Lieliski piemērota mīkstiem augļiem

Pateicoties saudzīgai izspiešanas tehnoloģijai,

varat iegūt gardu sulu, kas nodrošina lielu

enerģētisko vērtību no mīkstiem augļiem kā

tomāti, granātāboli un vīnogas.

Pilienapture

Vienmēr uzturiet virtuvi tīru, pat sulas

spiešanas laikā. Pilienapture novērš sulas

izšļakstīšanos uz galda.

Nepārtraukta sulas ieguve 30 min

Šī sulu spiede sniedz iespēju nepārtraukti 30

min izspiest sulu no liela augļu un dārzeņu

daudzuma. Pateicoties 1,5 l krūzei, varat ērti

servēt visu izspiesto sulu.

Nesatur BPA

0% BPA

Izturīgs korpuss

Šis klusais un uzticamais motors sniedz

iespēju izspiest maksimālu sulas daudzumu

no augļiem un dārzeņiem. Sulu spiede ir tik

jaudīga, ka varat viegli apstrādāt cietus

dārzeņus, piemēram, burkānus un bietes.

Kluss motors

Šis klusais motors sniedz iespēju izmantot sulu

spiedi jebkurā dienas brīdī, netraucējot

apkārtējiem.

Drīkst mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā

Vieglākai un ātrākai tīrīšanai visas

noņemamās detaļas var droši mazgāt trauku

mazgāšanas mašīnā.
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Specifikācijas

Vispārējas specifikācijas

Produkta funkcijas: Neslīdoša pamatne

Tehniskā specifikācija

Vada garums: 1,5 m

Frekvence: 50 Hz

Strāvas padeve: 200 W

Spriegums: 220 V

Krūkas tilpums: 1,5 l

Mīkstuma tvertnes ietilpība: 1,5 l

Dizains

Krāsa: Melns

Apdare

Galvenā korpusa materiāls: Tritan (TM)

plastmasa
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