
 

Juicer
Avance Collection

 

200 W

1,5 l

Slowjuicer

 

HR1882/31

Mest mulig juice. Minst mulig anstrengelse.

Ideell for myke frukter, bygd for harde grønnsaker

Denne juiceren har en lett presseteknologi som gir deg juice full av vitaminer og

næringsstoffer. Takket være den robuste motoren kan den presse både myk frukt

og harde grønnsaker. Nyt sunn og hjemmelaget juice når du måtte ønske.

Press ut hver dråpe fra frukt og grønnsaker

Robust motor som er bygget for å håndtere kontinuerlig saftpressing i 30 min

Juicen får fantastisk smak og kvalitet med konsentrert konsistens

0 % BPA

Ideell for myke frukter

Juicen får fantastisk smak og kvalitet med konsentrert konsistens

Dryppstopp integrert i tuten

Solid konstruksjon

Kan presse harde grønnsaker takket være sterk motor

Stillegående motor

Alle avtakbare deler kan vaskes i oppvaskmaskin



Juicer HR1882/31

Høydepunkter Spesifikasjoner

Presser juice kontinuerlig i 30 min

Denne juiceren kan presse en større mengde

frukt og grønnsaker kontinuerlig i 30 minutter.

Muggen på 1,5 liter gjør det enkelt å servere

ferskpresset juice til alle som vil ha.

Finmasket sil gir smakfull juice

Silen filtrerer riktig mengde fruktkjøtt til juicen.

Få en velsmakende juice med perfekt

konsentrat.

Uten BPA

0 % BPA

Ideell for myke frukter

Den skånsomme presseteknologien gjør det

mulig å lage velsmakende juice som har et

høyt nivå av næringsstoffer fra myke frukter

som tomater, granateple og druer.

Dryppstopp

Nå kan du alltid holde kjøkkenbenken ren når

du er ferdig med å lage juice. Dryppstoppet

forhindrer at det drypper juice ned på benken.

Solid konstruksjon

Denne stillegående og pålitelige motoren lar

deg få enda mer juice ut av frukten og

grønnsakene. Den er så sterk at du enkelt kan

behandle harde grønnsaker, som gulrøtter og

rødbeter.

Stillegående motor

Denne stillegående motoren gjør at du kan

bruke juiceren når som helst uten at det

forstyrrer andre.

Kan vaskes i oppvaskmaskin

For enklere og raskere rengjøring av alle

avtakbare deler. Kan trygt rengjøres i

oppvaskmaskinen.

 

Tilbehør

Inkludert: Oppskriftshefte

Generelle spesifikasjoner

Produktfunksjoner: Sklisikre føtter

Tekniske spesifikasjoner

Kanne, kapasitet: 1,5 L

Kapasitet for fruktkjøttbeholder: 1,5 L

Ledningslengde: 1,5 m

Frekvens: 50 Hz

Drift: 200 W

Spenning: 220 V
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