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Suc maxim. Efort minim
Ideal pentru fructele moi, conceput pentru legumele tari

Cu acest storcător şi tehnologia sa delicată de stoarcere, poţi extrage acum suc plin de vitamine şi nutrienţi!

Graţie motorului său robust, poate procesa fructe moi şi legume tari. Savurează un suc sănătos şi gustos

preparat acasă în orice zi!

Ideal pentru fructe moi

Gust, calitate excepţională şi o textură concentrată

Sistem anti-picurare integrat în gura de scurgere

Stoarce până la ultima picătură din fructe şi legume

0% BPA

Motor robust construit să stoarcă în mod continuu timp de 30 min

Construit robust

Toate piesele detaşabile pot fi spălate în maşina de spălat vase

Construit să stoarcă cele mai tari legume, graţie motorului puternic

Motor silenţios



Storcător prin presare la rece HR1880/01

Repere Specificaţii

Sistem anti-picurare

Menţine curăţenia blatului de bucătărie chiar şi

atunci când pregăteşti suc. Sistemul anti-

picurare împiedică sucul să se scurgă pe masă.

Fără BPA

0% BPA

Lavabilă în maşina de spălat vase

Pentru o curăţare mai uşoară şi mai rapidă,

toate piesele detaşabile se pot curăţa în

siguranţă în maşina de spălat vase.

Ideal pentru fructe moi

Mulţumită tehnologiei de stoarcere delicată,

poţi face suc delicios care îţi va oferi un nivel

ridicat de valori nutriţionale din fructe moi,

precum roşii, rodii şi struguri.

Stoarce continuu timp de 30 min

Acest storcător îţi permite să storci o cantitate

mare de fructe şi legume, continuu timp de 30

minute. Mulţumită vasului de 1,5 l, servirea

întregii cantităţi de suc nu a fost niciodată mai

uşoară.

Construit robust

Acest motor silenţios şi fiabil îţi va permite să

extragi conţinutul maxim de suc din fructe şi

legume. Este atât de puternic încât poţi

procesa cu uşurinţă legumele tari, precum

morcovii şi rădăcinile de sfeclă.

Motor silenţios

Acest motor silenţios îţi va permite să utilizezi

storcătorul de fructe în orice moment al zilei,

fără a deranja persoanele din jurul tău.

 

Specificaţii generale

Caracteristicile produsului: Sistem anti-

alunecare

Specificaţii tehnice

Lungime cablu: 1,5 m

Frecvenţă: 50 Hz

Alimentare: 200 W

Tensiune: 220 V

Capacitate vas: 1,5 l

Capacitate recipient pentru pulpă: 1,5 l

RPM: 100 RPM

Design

Culoare: Negru

Finisaj

Material corp principal: Plastic Tritan (TM)
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