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Бавна сокоизстисквачка
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Максимално количество сок. Минимални усилия
Идеална за меки плодове, създадена за твърди зеленчуци

С тази сокоизстисквачка и нежната й технология за изцеждане вече можете да изцеждате сок, пълен с витамини и полезни

вещества! Благодарение на мощния мотор тя може да се справя с меки плодове и твърди зеленчуци. Наслаждавайте се на

здравословен и вкусен домашно приготвен сок всеки ден!

Идеална за меки плодове

Чудесен вкус и качество на сока с текстура на концентрат

Улей със спиране на прокапването

Изцеждайте до последната капка плодовете и зеленчуците

0% BPA

Издръжлив мотор, направен да издържа непрекъснато изстискване в продължение на 30 мин

Здрава конструкция

Всички подвижни части могат да се почистват в съдомиялна машина

Създадена за изстискване на най-твърдите зеленчуци, благодарение на мощния мотор

Тих мотор



Смилаща сокоизстисквачка HR1880/01

Акценти Спецификации

Спиране на прокапването

Винаги поддържайте кухненския си плот чист дори

когато приключите с изстискването. Спирането на

прокапването предотвратява изтичането на сока по

масата.

Не съдържа бисфенол-A (BPA)

0% BPA

Може да се мие в съдомиялни машини

За още по-лесно и бързо почистване всички

подвижни части могат безопасно да се почистват в

съдомиялна машина.

Идеална за меки плодове

Благодарение на внимателната технология за

изцеждане можете да приготвите сок с чудесен вкус,

който ви дава високи хранителни качества от меки

плодове като домати, нар и грозде.

Изстисквайте непрекъснато в продължение на 30

мин

Тази сокоизстисквачка ви позволява да изцеждате

голямо количество плодове и зеленчуци непрекъснато

в продължение на 30 мин. Благодарение на каната от

1,5 л, сервирането на целия сок никога не е било по-

лесно.

Здрава конструкция

Този безшумен и надежден мотор ще ви позволи да

изцедите максимално количество сок от плодовете и

зеленчуците си. Той е толкова мощен, че можете

лесно да обработвате твърди зеленчуци, като

моркови и ряпа.

Тих мотор

Този безшумен мотор ще ви позволи да използвате

сокоизстисквачката си по всяко време на деня, без да

притеснявате хората около вас.

 

Общи спецификации

Функции на продукта: Неплъзгащи се крачета

Технически данни

Дължина на кабела: 1,5 м

Честота: 50 Hz

Захранване: 200 W

Напрежение: 220 V

Вместимост на каната:

1,5 л

Вместимост - отделение за плодовата каша: 1,5 л

Дизайн

Цвят: Черно

Дизайн

Материал на основното тяло: Пластмаса Tritan (TM)
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