
 

Juicer
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1200 W

2 L

XXL-påfyldningsrør

 

HR1881/00

Kulinarisk køkkengrej for livet
Pres mere juice ud af frugter og grøntsager

Få mere frisk juice med denne kraftfulde juicer, der får hver eneste dråbe ud af

dine frugter og grøntsager. Denne Philips juicer er en del af Robust Collection, en

serie slidstærke køkkenredskaber, der gør madlavning derhjemme til en fornøjelse

hver dag.

Hårdfør konstruktion

Solid basisenhed i metal

Energibesparende 1200 W motor

15 års garanti på motoren

Det essentielle - perfekt og fuldendt!

Micro mesh-filter i rustfrit stål

Solid låsearm for maksimal sikkerhed

Ekstra stort påfyldningsrør til hele frugter

Hældetud med drypstop-funktion – vippes op for at undgå dryp

2 hastighedsindstillinger til hårde og bløde ingredienser

Nem rengøring af overflader og aftagelige dele, der tåler opvaskemaskine

Teknologi - hvor det virkelig tæller

Enestående micro mesh-filter giver maksimalt juiceudbytte



Juicer HR1881/00

Vigtigste nyheder Specifikationer

Ekstra stort påfyldningsrør

Det ekstra store påfyldningsrør på 90 mm gør

det også muligt at presse store frugter og

grøntsager såsom æbler, gulerødder og

rødbeder uden at skulle skære dem ud på

forhånd.

Micro mesh-filter

Philips-juicerens unikke micro mesh-filter med

ribber af rustfrit stål til høj udvinding presser

hver eneste dråbe og giver dig mere juice.

Hældetud med drypstop-funktion

Når hældetuden vippes op, forhindrer den juice

i at dryppe ned på køkkenbordet. Hældetuden

er meget nem at rengøre, eftersom den er

aftagelig og tåler opvaskemaskine.

Udvidet produktgaranti

Der gives 15 års garanti på motoren ved

registrering senest tre måneder efter købet.

 

Generelle specifikationer

Skridsikre "fødder"

Opskriftshæfte

Integreret ledningsopbevaring

Låsearm

Hastighedsindstilling: 2

Drypstop

Tilbehør

Cylindrisk rensebørste

Rensebørste

Juicekande

Designspecifikationer

Materiale: kabinet: Trykstøbt aluminium

Materiale: låg: SAN

Materiale: frugtkødsbeholder og nedstopper:

PP

Materiale: udløbstud: Rustfrit stål

Materiale: kande: SAN-kande med PP-låg

Farve(r): Aluminium og grå

Tekniske specifikationer

Frugtkødsbeholder: 2 L

Diameter på påfyldningsrør: 90 mm

Frekvens: 50/60 Hz

Strøm: 1200 W

Spænding: 220-240 V

Ledningslængde: 1,2 m

Kapacitet: juicekande: 1500 ml

Mål

Kassens mål (B x H x D): 41,0 x 54,5 x 26,9

Produktvægt: 6,9 kg

Vægt inkl. emballage: 8,37 kg

Nem at rengøre

Tilbehør, der tåler opvaskemaskine

Garanti

Udvidet garanti: 5 års produktgaranti og 15 års

garanti på motoren

Bæredygtighed

Fremstillet af genbrugsmaterialer: 11 %

Genbrugsmaterialer: 89 %

Strømforbrug i standby: 0 W
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