
Сокоизстисквачка

Robust Collection

  1200 W

2 скорости

Слонова кост, лят алуминий

Спиране на прокапването

 
HR1881/10

Кухненски уреди за цял живот
Изцеждайте повече сок от плодовете и зеленчуците

Радвайте се на повече пресен сок с този мощен уред, който изцежда всяка капка от плодовете и зеленчуците.

Сокоизстисквачката HR1881/10 е част от колекцията Robust - серия устойчиви кухненски уреди, които превръщат в

удоволствие готвенето у дома.

Здрава конструкция

Солиден метален корпус

5 години гаранция за продукта и 15 години гаранция за мотора

Енергийно ефективен 1200 W мотор

Основните функции - доведени до съвършенство

Микромрежест филтър от неръждаема стомана

Солиден заключващ лост за максимална безопасност

Свръхширок улей за подаване на цели плодове

Управление с 2 скорости за меки и твърди продукти

Лесни за почистване повърхности и подходящи за съдомиялна разглобяеми части

Улей с позиция за спиране на прокапването - повдигнете, за да няма прокапване

Технологиите - там, където са от значение

Микромрежест филтър с ребра за максимално изцеждане - за повече сок
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Акценти

Управление с 2 скорости

С различните настройки за скорост можете да

приготвяте сок от меки и твърди плодове.

Подходящи за съдомиялна разглобяеми части

Почиства се с лекота, благодарение на гладките си

повърхности и подходящите за съдомиялна машина

разглобяеми части.

Свръхширок улей за подаване

Свръхголемият 90-мм улей за подаване позволява да

приготвяте сок дори от едри плодове и зеленчуци

като ябълки, моркови и цвекло без предварително

нарязване.

Микромрежест филтър

Уникалният микромрежест филтър с ребра от

неръждаема стомана изстисква и последната капка, за

да ви даде повече сок.

Солиден заключващ лост

Максимална безопасност и стабилност със солидния

заключващ лост.

Улей с позиция за спиране на прокапването

Повдигнете улея в позиция за спиране на

прокапването, за да предотвратите прокапване върху

масата. Улеят е много лесен за почистване, тъй като

е разглобяем и е изработен от материали, които

позволяват почистване в съдомиялна машина.

Микромрежест филтър от неръждаема стомана

Уникалният микромрежест филтър с ребра за

максимално изцеждане от неръждаема стомана

изстисква и последната капка, за да ви даде повече

сок.

Удължена гаранция за продукта

При регистриране в рамките на 3 месеца след

покупката получавате 5 години гаранция за продукта и

15 години гаранция за мотора.

Солиден метален корпус

Тази сокоизстисквачка от серията Robust е

изработена от висококачествени материали, които я

превръщат в кухненски уред за цял живот. Нейният

изключително здрав, лят метален корпус гарантира

оптимална стабилност при работа.

Енергийно ефективен 1200 W мотор

Проектирано за продължителна ефективна работа.

15 години гаранция за мотора при регистриране на

продукта.
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Спецификации

Спецификации на дизайна

Материал - корпус: Лят алуминий

Цвят (цветове): Слонова кост и сиво

Материал - капак: SAN

Материал - контейнер за плодова каша и бутало: PP

Материал - улей: Неръждаема стомана

Общи спецификации

Неплъзгащи се крачета

Предпазни щипки

Система за спиране на капенето

Книжка с рецепти

Отделение за съхранение на кабела

Настройка на скоростта: 2

Технически данни

Power: 1200 W

Напрежение: 220-240 V

Честота: 50/60 Hz

Честота: 50/60 Hz

Дължина на кабела: 1,2 м

Контейнер за плодова каша: 2 л

Улей за подаване с диаметър:

90 мм

Вместимост - кана за сок: 1500 мл

Аксесоари

Цилиндрична четка за почистване

Кана за сок

Четка за почистване

Устойчивост

Изработено от рециклирани материали: 11 %

Годни за рециклиране материали: 89 %

Потребявана мощност в режим на готовност: 0 W

Размери

Размери на кутията (Ш x В x Д): 41,0 x 54,5 x 26,9

Тегло на изделието: 6,9 кг

Тегло вкл. опаковката: 8,37 кг

Лесно почистване

Подходящи за съдомиялна аксесоари

Разглобяеми части: Възможно почистване в

съдомиялна машина

Гладки повърхности: Без ръбове

Четки за почистване:

Цилиндрична и обикновена четка за почистване, за

лесно почистване на цедката и улея

Гаранция

Удължена гаранция: 5 години гаранция за продукта и

15 години гаранция за мотора
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