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HR1882/31

Maximalt med juice. Minimalt med ansträngning
Perfekt för mjuka frukter och lämpar sig även för hårda

grönsaker

Med den här juicemaskinen och dess varsamma pressningsfunktion kan du nu få

juice som är fylld med vitaminer och näring! Tack vare den robusta motorn kan

juicemaskinen bearbeta både mjuk frukt och hårda grönsaker. Få hälsosam, god

hemmagjord juice varje dag!

Pressa ut varje droppe ur frukt och grönsaker

Robust motor för pressning i 30 minuter utan avbrott

Välsmakande juice med god kvalitet och koncentratkonsistens

0 % BPA

Perfekt för mjuka frukter

Välsmakande juice med god kvalitet och koncentratkonsistens

Droppstopp integrerat i pipen

Robust konstruktion

Med den starka motorn är den perfekt för att pressa de allra hårdaste grönsakerna

Tyst motor

Alla löstagbara delar kan diskas i diskmaskin



Masticerande juicemaskin HR1882/31

Funktioner Specifikationer

Gör juice i 30 minuter utan avbrott

Med den här juicemaskinen kan du pressa en

stor mängd frukt och grönsaker kontinuerligt

under 30 minuter. Tack vare kannan på 1,5 liter

har det aldrig varit enklare att servera juice åt

alla.

Fin sil för god juice

Silen har utformats för att filtrera rätt mängd

fruktkött i juicen. Nu kan du njuta av en perfekt

koncentrerad och god juice.

BPA-fria

0 % BPA

Perfekt för mjuka frukter

Tack vare den varsamma pressningsfunktionen

kan du göra god juice med högt näringsvärde

från mjuka frukter som tomater, granatäpple

och vindruvor.

Droppstopp

Håll alltid köksbänken ren även när du är klar

med pressningen. Droppstoppet förhindrar att

någon vätska droppar ned på bordet.

Robust konstruktion

Den här tysta och tillförlitliga motorn gör att du

kan pressa ut maximalt med juice ur frukt och

grönsaker. Den är så stark att du enkelt kan

pressa hårda grönsaker som morötter och

rödbetor.

Tyst motor

Med den tysta motorn kan du använda din

juicemaskin när som helst under dagen utan

att störa andra.

Diskmaskinssäker

För ännu enklare och snabbare rengöring går

det att diska alla löstagbara delar i

diskmaskinen.

 

Tillbehör

Medföljer: Receptbok

Allmänna specifikationer

Produktfunktioner: Stabiliserande fötter

Tekniska specifikationer

Kapacitet, behållare: 1,5 L

Fruktköttsbehållare, kapacitet: 1,5 L

Sladdlängd: 1,5 m

Frekvens: 50 Hz

Effekt: 200 W

Spänning: 220 V

RPM: 100 RPM
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