
 

Saftpresser

Avance Collection

 

200 W

1,5 L

Slowjuicer

 

HR1882/31

Optimalt saftudbytte. Mindre besvær.
Ideel til bløde frugter, bygget til hårde grøntsager

Denne juicer og dens skånsomme presseteknologi gør det nu muligt at presse en

juice fuld af vitaminer og næringsstoffer! Takket være dens robuste motor kan den

tilberede bløde frugter og hårde grøntsager. Nyd en sund og velsmagende,

hjemmelavet juice hver dag!

Pres hver en dråbe ud af frugt og grøntsager

Robust motor, der kan håndtere kontinuerlig juicepresning i 30 min.

Fantastisk smag og kvalitet af juice med koncentrattekstur

0 % BPA

Ideel til bløde frugter

Fantastisk smag og kvalitet af juice med koncentrattekstur

Drypstop integreret i hældetuden

Hårdfør konstruktion

Bygget til at presse de hårdeste grøntsager takket være den kraftige motor

Støjsvag motor

Alle aftagelige dele kan gå i opvaskemaskinen



Saftpresser HR1882/31

Vigtigste nyheder Specifikationer

Kontinuerlig juicepresning i 30 min.

Denne juicer gør det muligt at presse en stor

mængde frugt og grøntsager kontinuerligt i 30

min. Takket være kanden på 1,5 l har det aldrig

været nemmere at lave juice.

Fin si til smagfuld juice

Sien er designet til at filtrere den rigtige

mængde frugtkød i juicen. Du kan nu nyde en

perfekt koncentreret og velsmagende juice.

BPA-fri

0 % BPA

Ideel til bløde frugter

Takket være den skånsomme presseteknologi

kan du lave juice, der smager fantastisk, og

som giver dig en høj grad af ernæringsværdi fra

bærfrugter som tomater, granatæble og

vindruer.

Drypstop-funktion

Hold altid køkkenbordet rent, også når du er

færdig med at lave juice. Drypstop-funktionen

forhindrer, at juice drypper ned på bordet.

Hårdfør konstruktion

Denne lydsvage og pålidelige motor vil gøre

det muligt at trække mest mulig saft ud af dine

frugter og grøntsager. Den er så stærk, at du

nemt kan tilberede hårde grøntsager som f.eks.

gulerødder og rødbeder.

Støjsvag motor

Denne lydsvage motor vil gøre det muligt at

bruge juiceren på et hvilket som helst tidspunkt

på dagen uden at forstyrre folk omkring dig.

Tåler opvaskemaskine

For at gøre rengøringen endnu nemmere og

hurtigere kan alle aftagelige dele vaskes i

opvaskemaskine.

 

Tilbehør

Inklusive: Opskriftshæfte

Generelle specifikationer

Produktfunktioner: Skridsikre "fødder"

Tekniske specifikationer

Kapacitet: glas: 1,5 L

Stor beholder til frugtkød: 1,5 L

Ledningslængde: 1,5 m

Frekvens: 50 Hz

Strøm: 200 W

Spænding: 220 V

Omdr./min.: 100 RPM
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