
 

Gyümölcscentrifuga

Robust Collection

 
1200 W

2 l

XXL méretű adagolócső

 

HR1881/00

Életre szóló konyhai eszközök
Nyerjen több levet a gyümölcsökből és zöldségekből

Ezzel a minden cseppet kinyerő, nagy teljesítményű géppel több friss gyümölcs-

és zöldségléhez juthat. Ez a gyümölcscentrifuga a mindennapi otthoni főzést

élvezetessé tevő, tartós konyhai eszközök Robust termékcsaládjának tagja.

Masszív felépítés

Masszív fém készülékház

Energiatakarékos 1200 W-os motor

5 éves garancia a termékre és 15 éves garancia a motorra

Alapvető funkciók – tökéletesen

Rozsdamentes acél mikrohálós szűrő

Erős zárókar a maximális biztonság érdekében

Extra széles adagolócső egész gyümölcsökhöz

Cseppzáró rendszerű kifolyócső - emelje meg a csöpögés elkerüléséhez.

2 sebességfokozat a kemény és puha hozzávalókhoz

Egyszerűen tisztítható felületek és mosogatógépben tisztítható kivehető részek

Technológia – ahol számít

Mikrohálós szűrő nagy szűrőképességű bordákkal, hogy még több levet nyerhessen ki



Gyümölcscentrifuga HR1881/00

Fénypontok Műszaki adatok

Extra széles adagolócső

A 90 mm-es extra széles adagolócső révén

akár nagyméretű gyümölcsök és zöldségek,

például alma, sárgarépa és cékla is

turmixolható előzetes darabolás nélkül.

Mikrohálós szűrő

A gyümölcscentrifuga innovatív, rozsdamentes

acélból készült mikrohálós szűrővel

rendelkezik, amelyben nagy szűrőképességű

bordák biztosítják, hogy Ön a gyümölcsökből

és zöldségekből minden egyes cseppet

kifacsarhasson.

Cseppzáró rendszerű kifolyócső

Felemelt állapotban a cseppzáró

megakadályozza, hogy a gyümölcscentrifuga a

munkapultra csöpögtesse a levet. A

cseppzáró nagyon könnyen tisztítható, mivel

leszerelhető, és mosogatógépben tisztítható

anyagból készült

Kiterjesztett termékgarancia

A termékre vonatkozó 5 éves garancia és a

motorra vonatkozó 15 éves garancia a vásárlást

követő 3 hónapon belül megtett regisztráció

után lép életbe.

Általános jellemzők

Csúszásmentes lábak

Receptfüzet

Beépített kábeltároló

Rögzítőkapcsok

Sebességbeállítás: 2

Cseppzáró

Tartozékok

Hengeres tisztítókefe

Tisztítókefe

Légyűjtő edény

Kivitelezési jellemzők

Bevonat anyaga: Sajtolt alumínium

A fedél anyaga: SAN

A gyümölcshústároló és a nyomórúd anyaga:

PP

Kifolyócső anyaga: Rozsdamentes acél

A légyűjtő anyaga: SAN edény és PP borítás

Szín(ek): Alumínium és szürke

Műszaki adatok

Gyümölcshúsgyűjtő: 2 l

Adagolócső átmérője: 90 mm

Frekvencia: 50/60 Hz

Tápellátás: 1200 W

Feszültség: 220-240 V

Vezetékhossz: 1,2 m

Légyűjtő kapacitás: 1500 ml

Méretek

Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 41,0 x 54,5 x

26,9

Termék tömege: 6,9 kg

Tömeg csomagolással együtt: 8,37 kg

Egyszerűen tisztítható

Mosogatógépben tisztítható tartozékok

Garancia

Kiterjesztett garancia: 5 éves garancia a

termékre és 15 éves garancia a motorra

Fenntarthatóság

Újrahasznosított anyagokból előállítva: 11 %

Újrahasznosítható anyagok: 89 %

Energiafogyasztás készenléti módban: 0 W
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