
 

Råsaftcentrifug

Robust Collection

 

1 200 W

2 l

XXL-rör

 

HR1881/00

Köksredskap med lång livslängd
Pressa ut mer juice ur grönsaker och frukt

Med den här kraftfulla råsaftcentrifugen får du ännu mer färsk juice, eftersom den

pressar ut varenda droppe ur frukt och grönsaker. Den här råsaftcentrifugen ingår i

Robust-kollektionen – en serie slitstarka köksredskap som gör matlagningen till

ett rent nöje.

Robust konstruktion

Stabilt metallhölje

Energieffektiv 1 200 W motor

15 års motorgaranti

Det nödvändiga – fulländat

Micromesh-filter i rostfritt stål

Stabil låsarm för maximal säkerhet

Extra stort inmatningsrör för hela frukter

Pip med droppstoppläge – höjs för att förhindra dropp

Två hastigheter för mjuka och hårda ingredienser

Ytor som är lätta att rengöra och löstagbara delar som kan maskindiskas

Teknik – på rätt ställe

Micromesh-filter med högextraherande räfflor för mer juice



Råsaftcentrifug HR1881/00

Funktioner Specifikationer

Extra stort inmatningsrör

Det extra stora inmatningsröret på 90 mm gör

det möjligt att göra juice av stora frukter och

grönsaker som äpplen, morötter och rödbetor

utan att du behöver stycka dem först.

Micromesh-filter

Det unika micromesh-filtret i rostfritt stål har

högextraherande räfflor som pressar ur varenda

droppe och ger dig mer juice.

Pip med droppstoppläge

När det är i höjt läge hindrar droppstoppet att

juicen droppar på arbetsytan. Droppstoppet är

mycket enkelt att rengöra eftersom det är

löstagbart och tillverkat av material som kan

maskindiskas.

Utökad produktgaranti

15 års garanti på motorn ges vid registrering

inom tre månader efter köpet.

 

Allmänna specifikationer

Stabiliserande fötter

Receptbok

Inbyggd sladdförvaring

Säkerhetsspännen

Hastighetsinställning: 2

Droppstopp

Tillbehör

Cylindrisk rengöringsborste

Rengöringsborste

Juicekanna

Designspecifikationer

Material, hölje: Formgjutet aluminium

Lock, material: SAN

Material, fruktköttsbehållare och presskloss:

PP

Pip, material: Rostfritt stål

Material, kanna: SAN-kanna och PP-lock

Färg(er): Aluminium och stengrå

Tekniska specifikationer

Fruktköttsbehållare: 2 L

Inmatningsrör, diam.: 90 mm

Frekvens: 50/60 Hz

Effekt: 1200 W

Spänning: 220-240 V

Sladdlängd: 1,2 m

Juicekanna, kapacitet: 1 500 ml

Mått

Förpackningsstorlek (B x H x D):

41,0 x 54,5 x 26,9

Produktvikt: 6,9 kg

Vikt inkl. förpackning: 8,37 kg

Enkel att rengöra

Tillbehör som kan maskindiskas

Garanti

Utökad garanti: 5 års produktgaranti och 15

års motorgaranti

Hållbarhet

Tillverkad av återvunnet material: 11 %

Återvunnet material: 89 %

Strömförbrukning i standbyläge: 0 W

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan

föregående meddelande. Alla

varumärken tillhör Koninklijke Philips

N.V. eller sina respektive ägare.

Publiceringsdatum

2019‑04‑24

Version: 6.1.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

