
Wyciskarka do soku

Avance Collection

 
200 W

1,5 l

Wyciskarka o wolnym działaniu

 
HR1883/71

Maksymalna ilość soku przy minimalnym wysiłku
Idealna do miękkich owoców, wykonana z myślą o twardych warzywach

Dzięki tej sokowirówce wyposażonej w technologię powolnego wyciskania można teraz uzyskać sok pełen

witamin i składników odżywczych. Ponadto solidny silnik umożliwia wyciskanie zarówno miękkich owoców, jak i

twardych warzyw. Pij zdrowy i smaczny domowy sok każdego dnia!

Idealna do miękkich owoców

Doskonały smak i wysoka jakość soku dzięki odpowiedniej konsystencji

Blokada kapania wbudowana w dziobek

Przyrządź pyszny i zdrowy sorbet na deser

Wyciśnij ostatnią kroplę soku z owoców i warzyw

0% BPA

Solidny silnik umożliwiający nieprzerwane wyciskanie przez 30 minut

Solidna konstrukcja

Wszystkie zdejmowane elementy można myć w zmywarce

Możliwość wyciskania najtwardszych warzyw dzięki mocnemu silnikowi

Cicho pracujący silnik



Wyciskarka do soku HR1883/71

Zalety Dane techniczne

Blokada kapania

Po zakończeniu wyciskania soku blat

kuchenny zawsze pozostaje czysty. Blokada

kapania zapobiega spływaniu soku na stół.

Nie zawiera bisfenolu A

0% BPA

Można myć w zmywarce

Wszystkie zdejmowane elementy można

bezpiecznie myć w zmywarce, dzięki czemu

czyszczenie jest jeszcze łatwiejsze i szybsze.

Idealna do miękkich owoców

Dzięki technologii powolnego wyciskania

można przygotować pyszny sok pełen wartości

odżywczych z miękkich owoców, takich jak

granaty, winogrona czy pomidory.

Nieprzerwane wyciskanie przez 30 minut

Sokowirówka umożliwia wyciskanie dużych

ilości owoców i warzyw przez 30 minut bez

przerwy. Dzięki dzbankowi o pojemności 1,5 l

podawanie soku jest łatwiejsze niż

kiedykolwiek wcześniej.

Solidna konstrukcja

Cichy i niezawodny silnik umożliwia

wyciśnięcie maksymalnej ilości soku z

owoców i warzyw. Moc silnika jest na tyle

duża, że można bez problemu przetwarzać

twarde warzywa, takie jak marchew czy buraki.

Cicho pracujący silnik

Cicha praca silnika pozwala korzystać z

sokowirówki o dowolnej porze dnia — nie

będzie ona przeszkadzać innym domownikom.

Funkcja przygotowywania sorbetu

Przyrządź pyszny i zdrowy sorbet na deser

 

Informacje ogólne

Charakterystyka produktu: Stopy

antypoślizgowe

Dane techniczne

Długość przewodu: 1,5 m

Częstotliwość: 50 Hz

Moc: 200 W

Napięcie: 220 V

Pojemność dzbanka: 1,5 L

Pojemność pojemnika na miąższ: 1,5 L

Wzornictwo

Kolor: Czekoladowy

Wykończenie

Materiał korpusu: Tworzywo Tritan (TM)
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