
Centrifugadora de
pressão

Avance Collection

 
200 W

1,5 l

Centrifugadora lenta

 
HR1880/01

Máximo de sumo. Mínimo de esforço
Ideal para frutos macios, construída para legumes duros

Com esta centrifugadora e a sua tecnologia de extracção delicada, agora pode extrair sumo rico em vitaminas e

nutrientes! Graças ao seu motor robusto, este pode processar frutos macios e legumes duros. Desfrute de um

sumo caseiro saudável e saboroso todos os dias!

Ideal para frutos macios

Sumo com excelente sabor, óptima qualidade e textura concentrada

Sistema antipingos integrado no bico

Esprema as frutas e legumes até à última gota

0% BPA

Motor robusto concebido para extrair sumo continuamente durante 30 min.

Construção robusta

Todas as peças destacáveis podem ir à máquina de lavar a loiça

Construída para extrair sumo dos legumes mais difíceis graças ao motor potente

Motor silencioso



Centrifugadora de pressão HR1880/01

Destaques Especificações

Sistema antipingos

Tenha a sua bancada da cozinha sempre

limpa, mesmo quando extrai sumo. O sistema

antipingos evita que caiam gotas de sumo

para a mesa.

Sem BPA

0% BPA

Lavável na máquina de lavar loiça

Para uma limpeza ainda mais fácil e rápida,

todas as peças destacáveis podem ser lavadas

na máquina de lavar loiça com toda a

segurança.

Ideal para frutos macios

Graças à tecnologia de extracção suave, pode

preparar sumos com um óptimo sabor que lhe

proporcionam um alto nível de nutrientes a

partir de frutos macios, como o tomate, a romã

e as uvas.

Prepare sumos durante 30 min. sem parar

Esta centrifugadora permite-lhe extrair

continuamente uma grande quantidade de

sumo de frutas e legumes, durante 30 min.

Graças ao jarro de 1,5 L, servir o sumo todo

nunca foi tão fácil.

Construção robusta

Este motor fiável e silencioso permitir-lhe

extrair o máximo de sumo das suas frutas e

legumes. Este é tão forte que lhe permite

processar facilmente legumes difíceis, como

cenouras e beterrabas.

Motor silencioso

Este motor silencioso permite-lhe utilizar a sua

centrifugadora a qualquer hora do dia sem

incomodar as pessoas que o rodeiam.

 

Especificações gerais

Características do produto: Suporte

antideslize

Especificações técnicas

Comprimento do cabo de alimentação: 1,5 m

Frequência: 50 Hz

Potência: 200 W

Voltagem: 220 V

Capacidade do jarro: 1,5 l

Capacidade do recipiente para a polpa: 1,5 l

Design

Cor: Preto

Acabamento

Material da estrutura principal: Plástico

Tritan (TM)
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