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Pomalý odšťavovač

 
HR1880/01

Maximálne množstvo šťavy bez námahy.
Ideálny na mäkké ovocie, no zvládne aj tvrdú zeleninu

Pomocou tohto odšťavovača s technológiou jemného odšťavovania získate šťavu plnú vitamínov a živín! Vďaka

robustnému motoru zvládne odšťavovanie mäkkého ovocia aj tvrdej zeleniny. Vychutnajte si zdravý a chutný

domáci džús každý deň!

Ideálny na mäkké ovocie

Skvelá chuť a kvalita šťavy so štruktúrou ako z koncentrátu

Zastavenie odkvapkávania integrované v nalievacom výpuste

Vytlačte každú kvapku z ovocia a zeleniny

0 % BPA

Výkonný motor stavaný na nepretržité 30 min odšťavovanie

Robustné telo

Všetky odnímateľné časti sú umývateľné v umývačke riadu

Poradí si s odšťavovaním aj najtvrdšej zeleniny vďaka silnému motoru

Tichý motor



Nízkootáčkový odšťavovač HR1880/01

Hlavné prvky Technické údaje

Funkcia proti odkvapkávaniu Drip stop

Kuchynská linka zostane aj po odšťavovaní

vždy čistá. Funkcia Drip Stop zabráni kvapkaniu

šťavy na stôl.

Bez obsahu BPA

0 % BPA

Umývateľný v umývačke riadu

Na ešte ľahšie a rýchlejšie čistenie sú všetky

odnímateľné diely bezpečne umývateľné

v umývačke riadu.

Ideálny na mäkké ovocie

Vďaka technológii jemného odšťavovania

môžete vytvoriť chutnú šťavu s vysokými

nutričnými hodnotami z mäkkého ovocia ako

sú paradajky, granátové jablko alebo hrozno.

Neprerušované odšťavovanie až 30 min

Odšťavovač umožňuje odšťavovanie veľkého

množstva ovocia a zeleniny nepretržite až 30

minút. Vďaka 1,5 litrovému krčahu podávanie

nikdy nebolo jednoduchšie.

Robustné telo

Tento tichý a spoľahlivý motor umožní odšťaviť

z ovocia a zeleniny maximum šťavy. Je taký

silný, že môžete jednoducho spracovať aj tvrdú

zeleninu ako je mrkva alebo červená repa.

Tichý motor

Vďaka tichému motoru môžete odšťavovač

používať kedykoľvek počas dňa a nebudete

rušiť ľudí naokolo.

 

Všeobecné špecifikácie

Vlastnosti produktu: Protisklzové nožičky

Technické špecifikácie

Dĺžka kábla: 1,5 m

Frekvencia: 50 Hz

Príkon: 200 W

Napätie: 220 V

Kapacita nádoby: 1,5 l

Kapacita nádoby na dužinu: 1,5 l

Dizajn

Farba: Čierna

Povrchová úprava

Materiál hlavnej časti: Tritan (TM) plast
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