
 

Odšťavovač

Robust Collection

 

1200 W

2 l

XXL trubica

 

HR1881/00

Kulinárske nástroje na celý život
Získajte z ovocia a zeleniny viac šťavy

Vychutnajte si viac čerstvej šťavy s týmto výkonným zariadením, ktoré z ovocia a

zeleniny získa aj tú poslednú kvapku. Tento odšťavovač je súčasťou kolekcie

Robust Collection, čo je zostava odolných kuchynských nástrojov, ktoré zmenia

domáce varenie na každodennú zábavu.

Robustné telo

Pevné kovové telo

Energeticky účinný 1200 W motor

5-ročná záruka na výrobok a 15-ročná záruka na motor

Základné funkcie – zdokonalené

Filter z nehrdzavejúcej ocele s mikrosieťkou

Pevné uzamykacie rameno zaistí maximálnu bezpečnosť

Extra široká podávacia trubica na celé ovocie

Výpust s polohou na zastavenie odkvapkávania – zdvihnutím zabránite kvapkaniu

Ovládanie pomocou 2 rýchlostí pre mäkké a tvrdé suroviny

Povrchy s ľahkým čistením a odnímateľné diely umývateľné v umývačke riadu

Technológia – tam, kde je potrebná

Filter s mikrosieťkou s rebrami na vysokoúčinné odšťavenie



Odšťavovač HR1881/00

Hlavné prvky Technické údaje

Extra široká podávacia trubica

90 mm extra veľká podávacia trubica

umožňuje odšťavovať aj veľké druhy ovocia a

zeleniny ako jablká, mrkvu a červenú repu bez

potreby predkrájania.

Filter s mikrosieťkou

Odšťavovač je vybavený inovatívnym filtrom s

mikrosieťkou z nehrdzavejúcej ocele s rebrami

na vysokoúčinné odšťavenie, ktorý vám

pomôže vyžmýkať ovocie aj zeleninu až do

poslednej kvapky.

Výpust na zastavenie odkvapkávania

Keď je ochrana pred odkvapkávaním zdvihnutá,

zabráni odkvapkávaniu z odšťavovača na

kuchynskú linku. Ochrana pred odkvapkávaním

sa veľmi ľahko čistí, keďže je odnímateľná a je

vyrobená z materiálov vhodných do umývačky

riadu.

Predĺžená záruka na výrobok

5-ročná záruka na výrobok a 15-ročná záruka

na motor bude poskytnutá po registrácii do 3

mesiacov od zakúpenia.

Všeobecné špecifikácie

Protisklzové nožičky: áno

Brožúra s receptami: áno

Integrovaný priestor na uloženie kábla: áno

Bezpečnostná svorka: áno

Nastavenie rýchlosti: 2

Zábrana odkvapkávania: áno

Príslušenstvo

Valcovitá čistiaca kefa: áno

Čistiaca kefa: áno

Nádoba na džús: áno

Špecifikácia dizajnu

Materiál plášťa: Tlakovo odlievaný hliník

Materiál veka: SAN

Materiál nádoby na dužinu a zatláčadla: PP

Materiál výlevky: Nehrdzavejúca oceľ

Materiál nádoby: SAN džbán a PP kryt

Farba(y): Hliníková a pemzová sivá

Technické špecifikácie

Nádoba na dužinu: 2 l

Priemer podávacej trubice: 90 mm

Frekvencia: 50/60 Hz

Príkon: 1200 W

Napätie: 220-240 V

Dĺžka kábla: 1,2 m

Kapacita nádoby na šťavu: 1 500 ml

Rozmery

Rozmery škatule (Š x V x H): 41,0 x 54,5 x

26,9

Hmotnosť výrobku: 6,9 kg

Hmotnosť vrátane balenia: 8,37 kg

Jednoduché čistenie

Príslušenstvo umývateľné v umývačke riadu:

áno

Záruka

Rozšírená záruka: 5-ročná záruka na výrobok

a 15-ročná záruka na motor

Udržateľnosť

Vyrobené z recyklovaných materiálov: 11 %

Recyklovateľné materiály: 89 %

Spotreba v pohotovostnom režime: 0 W
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