Odšťavňovač
Robust Collection
1200 W
2l
XXL trubice

Kulinářské nástroje pro každý den
HR1881/00

Získání více šťávy z ovoce a zeleniny
Vychutnejte si ještě čerstvější džus díky tomuto výkonnému přístroji, který
vymačká ovoce a zeleninu do poslední kapky. Tento odšťavňovač je součástí
kolekce Robust zaštiťující odolné kuchyňské přístroje, které dělají z každodenního
vaření radost.
Robustní provedení
Pevné kovové tělo
Energeticky úsporný 1200W motor
5 letá záruka na výrobek a 15letá záruka na motor
Podstatné náležitosti – dokonale zvládnuté
Mikrosítko z nerezové oceli
Pevné uzamykatelné rameno pro maximální bezpečnost
Mimořádně široká plnicí trubice pro celé ovoce
Hubička s polohou zabraňující kapání – nadzvednutím zabráníte odkapávání
Nastavení dvou rychlostí pro měkké a tvrdé přísady
Snadno čistitelné povrchy a vyjímatelné části omyvatelné v myčce
Technologie – tam, kde na tom záleží
Mikrosítko s žebry pro vysokou extrakci a více šťávy

Odšťavňovač

HR1881/00

Přednosti

Speciﬁkace

Mimořádně široká plnicí trubice

Hubička s polohou zabraňující kapání

Mimořádně velká plnicí trubice s průměrem
90 mm umožňuje odšťavňovat i velké ovoce a
zeleninu, např. jablka, mrkve a červenou řepu,
aniž byste je museli předkrájet.

Systém Drip Stop zabraňuje odkapávání šťávy
z odšťavňovače po zvednutí. Hubičku Drip Stop
lze velmi snadno čistit, protože je odnímatelná
a lze ji mýt v myčce na nádobí.

Mikrosítko

Rozšířená záruka na výrobek

Odšťavňovač je vybaven inovativním
mikrosítkem z nerezové oceli s žebry pro
vysokou extrakci, které vám pomůže vymačkat
z ovoce a zeleniny každou kapku.

Při registraci do 3 měsíců od zakoupení
výrobku bude poskytnuta 5letá záruka na
výrobek a 15letá záruka na motor.

Obecné speciﬁkace
Protiskluzové podložky: Ano
Receptář: Ano
Integrovaný úložný prostor pro kabel: Ano
Bezpečnostní svorky: Ano
Nastavení rychlosti: 2
Systém zabraňující odkapávání: Ano
Příslušenství
Válcový čisticí kartáček: Ano
Čisticí kartáček: Ano
Džbán na šťávu: Ano
Speciﬁkace provedení
Materiál krytu: Litý hliník
Materiál víka: SAN
Materiál nádoby na dužninu a posunovač: PP
Materiál hubičky: Nerezová ocel
Materiál džbánu: Džbán SAN a kryt PP
Barva(y): Hliník a pemzově šedá
Technické údaje
Nádoba na dužninu: 2 l
Průměr plnicí trubice: 90 mm
Frekvence: 50/60 Hz
Spotřeba: 1 200 W
Napětí: 220–240 V
Délka kabelu: 1,2 m
Kapacita džbánu na džus: 1500 ml
Rozměry
Rozměry krabice (Š x V x H):
41,0 x 54,5 x 26,9
Hmotnost výrobku: 6,9 kg
Hmotnost včetně balení: 8,37 kg
Snadné čištění
Příslušenství lze mýt v myčce: Ano
Záruka
Rozšířená záruka: 5letá záruka na výrobek a
15letá záruka na motor
Podpora udržitelného rozvoje
Vyrobeno z recyklovaných materiálů: 11 %
Recyklovatelné materiály: 89 %
Spotřeba v pohotovostním režimu: 0 W
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