
Sapcentrifuge

Robust Collection

 

1200 W

2 liter

XXL-trechter

 
HR1881/10

Keukenapparaten die een leven lang meegaan
Haal meer sap uit groenten en fruit

Geniet nog meer van vers fruit dankzij dit krachtige apparaat, waarmee u fruit en groenten tot de laatste druppel

kunt benutten. De HR1881/10-sapcentrifuge maakt deel uit van de Robust-collectie, een serie duurzame

keukenhulpjes die van koken een plezierige bezigheid maken.

Degelijk en oersterk

Robuuste metalen behuizing

5 jaar productgarantie en 15 jaar garantie op de motor

Energiezuinige 1200 W motor

De essentie geperfectioneerd

Roestvrijstalen, fijnmazig filter

Stevige vergrendelingsarm voor maximale veiligheid

Extra grote vultrechter voor hele vruchten

2 snelheden voor harde en zachte ingrediënten

Goed te reinigen oppervlakken en vaatwasserbestendige, losse onderdelen

Schenktuit met druppelstop: omhoog zetten voorkomt druppelen

Technologie waar het telt

Fijnmazig filter met ribbels voor meer sap



Sapcentrifuge HR1881/10

Kenmerken

2 snelheden

Met meerdere snelheden kunt u sap maken

van zowel harde als zachte vruchten.

Vaatwasserbestendig, los onderdeel

Het apparaat is eenvoudig schoon te maken

dankzij de gladde oppervlakken en de

vaatwasserbestendige onderdelen.

Extra grote vultrechter

Met de extra grote vultrechter van 90 mm kunt

u zelfs sap maken van grote vruchten en

groenten zoals appels, wortels en bieten,

zonder deze eerst te snijden.

Fijnmazig filter

Door het unieke fijnmazige roestvrijstalen filter

van de Philips-sapcentrifuge met ribbels wordt

het sap tot de laatste druppel uit de vrucht

geperst.

Stevige vergrendelingsarm

Maximale veiligheid en stabiliteit met de

robuuste vergrendelingsarm.

Schenktuit met druppelstop

Als de druppelstop omhoog staat, lekt de

sapcentrifuge niet op het aanrecht. De

druppelstop is verwijderbaar en dus heel

gemakkelijk schoon te maken in de vaatwasser.

Roestvrijstalen fijnmazig filter

Door het unieke fijnmazige roestvrijstalen filter

met ribbels wordt het sap tot de laatste druppel

uit de vrucht geperst.

Verlengde productgarantie

U krijgt 5 jaar productgarantie en 15 jaar

garantie op de motor als u het product binnen

3 maanden na aankoop registreert.

Robuuste metalen behuizing

De Robust-sapcentrifuge is van hoogwaardig

materiaal gemaakt, waardoor deze

sapcentrifuge u levenslang in de keuken kan

helpen. De stevige metalen behuizing is

volledig gegoten voor een optimale stabiliteit

tijdens het maken van sap.

Energiezuinige 1200 W motor

Ontwikkeld voor duurzame prestaties. 15 jaar

garantie op de motor na registratie.
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Specificaties

Ontwerpspecificaties

Materiaal behuizing: Gegoten aluminium

Kleur(en): Ivoorwit en puimsteengrijs

Materiaal deksel: SAN

Materiaal pulpopvangbak en stamper: PP

Materiaal afgiettuit: Roestvrij staal

Algemene specificaties

Antislipvoetjes

Veiligheidsklemmen

Druppelstop

Receptenboekje

Geïntegreerd opbergvak voor snoer

Snelheidsstand: 2

Technische specificaties

Vermogen: 1200 W

Voltage: 220-240 V

Frequentie: 50/60 Hz

Snoerlengte: 1,2 m

Pulpopvangbak: 2 l

Diameter vultrechter: 90 mm

Capaciteit sapkan: 1500 ml

Accessoires

Langwerpige schoonmaakborstel

Sapkan

Reinigingsborsteltje

Duurzaamheid

Gemaakt van gerecycled materiaal: 11 %

Herbruikbaar materiaal: 89 %

Energieverbruik in stand-by: 0 W

Afmetingen

Afmetingen doos (bxhxd): 41,0 x 54,5 x 26,9

Gewicht van het product: 6,9 kg

Gewicht (incl. verpakking): 8,37 kg

Gemakkelijk schoon te maken

Vaatwasserbestendige accessoires

Verwijderbare onderdelen:

Vaatwasmachinebestendig

Gladde oppervlakken: Geen randen

Schoonmaakborstels: Langwerpige en normale

schoonmaakborstel om de zeef en tuit

gemakkelijk schoon te maken

Garantie

Verlengde garantie: 5 jaar productgarantie en

15 jaar garantie op de motor
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