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Paljon mehua. Vaivattomasti.
Sopii loistavasti pehmeille hedelmille ja koville kasviksille

Mehulingon hellävaraisen puristustekniikan ansiosta voit valmistaa herkullista

mehua täynnä vitamiineja ja ravintoaineita! Kestävä moottori tekee selvää jälkeä

niin pehmeistä hedelmistä kuin kovista vihanneksistakin. Nauti terveellisestä ja

herkullisesta kotitekoisesta mehusta vaikka joka päivä!

Purista hedelmät ja vihannekset viimeiseen pisaraan

Kestävä moottori – mehusta yhtäjaksoisesti 30 min

Herkullista ja laadukasta mehua, jossa täyteläinen koostumus

0 % BPA

Sopii loistavasti pehmeille hedelmille

Herkullista ja laadukasta mehua, jossa täyteläinen koostumus

Kaatonokka, jossa tippalukko

Tukeva rakenne

Voimakas moottori mehustaa kovatkin kasvikset

Hiljainen moottori

Kaikki irrotettavat osat konepestäviä



Mehuprässi HR1882/31

Kohokohdat Tekniset tiedot

Mehusta yhtäjaksoisesti 30 min

Mehulinkoa voi käyttää yhtäjaksoisesti 30

minuutin ajan, joten voit mehustaa yhdellä

istumalla valtavan määrän hedelmiä ja

vihanneksia. Kannun tilavuus on 1,5 litraa,

joten sitä ei tarvitse tyhjentää jatkuvasti.

Hieno siivilä tuottaa maukasta mehua

Siivilä suodattaa mehuun juuri sopivasti

hedelmälihaa, joten voit nauttia täydellisesti

puristetusta ja maukkaasta mehusta.

Ei sisällä BPA:ta

0 % BPA

Sopii loistavasti pehmeille hedelmille

Hellävaraisen puristustekniikan ansiosta voit

tehdä herkullista ja terveellistä mehua

pehmeistä hedelmistä, kuten tomaateista,

granaattiomenista ja viinirypäleistä.

Tippalukko

Pöytä pysyy siistinä myös mehustamisen

aikana, sillä tippalukko estää mehun

valumisen pöydälle.

Tukeva rakenne

Hiljainen ja luotettava moottori puristaa

viimeisenkin mehutipan irti hedelmistä ja

kasviksista. Kestävä moottori käsittelee

helposti myös kovat vihannekset, kuten

porkkanat ja punajuuret.

Hiljainen moottori

Moottori on niin hiljainen, että voit käyttää

mehulinkoa huoletta milloin tahansa etkä

häiritse muita.

Konepesun kestävä

Kaikki irrotettavat osat voidaan pestä koneessa.

 

Lisätarvikkeet

Mukana: Reseptivihko

Yleiset tiedot

Tuotteen ominaisuudet: Liukumattomat jalat

Tekniset tiedot

Kannun tilavuus: 1,5 V

Säiliön tilavuus: 1,5 V

Johdon pituus: 1,5 m

Taajuus: 50 Hz

Virta: 200 W

Jännite: 220 V

Kierroksia/minuutti: 100 kierrosta/min
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