
 

Sapcentrifuge met
maalfunctie

Avance Collection

 

200W

1,5 liter

Slow juicer

 

HR1883/31

Maximale hoeveelheid sap in een handomdraai

Ideaal voor zacht fruit en harde groenten

Met deze sapcentrifuge met zachthandige perstechnologie krijgt u sap boordevol

vitaminen en voedingsstoffen! Door de robuuste motor bewerkt deze zowel zacht

fruit als harde groenten. Geniet elke dag van gezond en heerlijk versgeperst sap!

Ideaal voor zacht fruit

Heerlijk sap van uitstekende kwaliteit met de textuur van concentraat

Druppelstop geïntegreerd in de tuit

Heerlijk en gezond sorbetijs als nagerecht

Pers sap tot de laatste druppel uit groenten en fruit

100% BPA-vrij

Robuuste motor waarmee u 30 minuten zonder onderbrekingen sap kunt maken

Degelijk en oersterk

Alle verwijderbare gedeelten zijn vaatwasmachinebestendig

Geschikt voor de hardste groenten dankzij de sterke motor

Stille motor



Sapcentrifuge met maalfunctie HR1883/31

Kenmerken Specificaties

Druppelstop

Houd uw aanrecht schoon zelfs wanneer u

klaar bent met sap maken. De druppelstop

voorkomt dat er druppels op de tafel vallen.

Bevat geen BPA

100% BPA-vrij

Vaatwasmachinebestendig

Voor nog eenvoudiger en sneller schoonmaken

kunnen alle verwijderbare onderdelen veilig

worden schoongemaakt in de vaatwasmachine.

Ideaal voor zacht fruit

Dankzij de zachte perstechnologie kunt u

heerlijk sap maken met veel voedingswaarde,

bijvoorbeeld van zacht fruit zoals tomaten,

granaatappels en druiven.

30 minuten ononderbroken sap maken

Met deze sapcentrifuge kunt u 30 minuten

lang ononderbroken sap maken van een grote

hoeveelheid fruit en groenten. Dankzij de kan

van 1,5 l is puur sap maken nog nooit zo

eenvoudig geweest.

Degelijk en oersterk

Met deze stille en betrouwbare motor haalt u

de maximale hoeveelheid sap uit uw fruit en

groenten. Deze is zo sterk dat u eenvoudig

harde groenten zoals wortels en rode bieten

kunt verwerken.

Stille motor

Dankzij deze stille motor kunt u uw

sapcentrifuge op elk moment van de dag

gebruiken zonder anderen te storen.

Sorbetfunctie

Heerlijk en gezond sorbetijs als nagerecht

 

Algemene specificaties

Productkenmerken: Antislipvoetjes

Technische specificaties

Snoerlengte: 1,5 m

Frequentie: 50 Hz

Vermogen: 200 W

Voltage: 220 volt

Capaciteit kan: 1,5 l

Capaciteit pulpvat: 1,5 l

RPM: 100 RPM

Ontwerp

Kleur: Chocoladebruin

Afwerking

Materiaal hoofdunit: Tritan (TM)-plastic
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