
Mehuprässi

Viva Collection

 
Kasviksia ei tarvitse pilkkoa

Pikapuhdistus 90 sekunnissa

Kylmäpuristettua, ravinteikasta
mehua

 
HR1886/10

Purista lasillinen terveyttä – nyt erityisen suuri

syöttöaukko

Kylmäpuristettua mehua koko perheelle

Philips Slowjuicer puristaa ainesosia hitaasti korkean paineen alaisena, joten saat

mahdollisimman suuren määrän ravintoaineita vaikkapa lehtikaalista, punajuuresta

tai omenasta. Paine avaa solut ja vapauttaa tärkeät vitamiinit, kuidut,

antioksidantit ja entsyymit. Tässä mallissa on erityisen suuri syöttöaukko, joten

saat ravinteikasta kylmäpuristettua mehua leikkaamatta kasviksia ensin palasiksi.

Voit mehustaa suurempia paloja kasviksista, hedelmistä ja lehdistä. Puhdistus on

sitä paitsi todella helppoa – osat saa huuhdeltua juoksevan veden alla 90

sekunnissa.

XL-syöttösuppilo

Mehusta kokonaisia hedelmiä ja kasviksia!

Helppo huuhdella puhtaaksi 90 sekunnissa

Helppo puhdistaa – alle 90 sek!

Tippalukon ansiosta pöytätasot pysyvät puhtaina

Irrotettavat osat ovat myös konepestäviä

Enemmän ravintoaineita hedelmistä ja kasviksista

Purista mehua kaikista suosikeistasi, jopa granaattiomenista.

Lataa Philips Healthy Drinks -sovellus

Tyylikäs malli – säilytä vaikka pöytätasolla

Siro ja moderni muotoilu – helppo pitää esillä

Mehusäiliön sisällä oleva massankeräysastia säästää säilytystilaa
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Kohokohdat

XL-syöttösuppilo

Säästä aikaa ja purista nopeammin. Useimpia

hedelmiä ja kasviksia ei tarvitse leikata

palasiksi, jotta ne mahtuisivat tähän

mehukoneeseen. Laita kaikki erityisen suureen

syöttöaukkoon (70 mm) ja nauti virkistävästä ja

ravinteikkaasta kylmäpuristetusta mehusta!

Puhdistus 90 sekunnissa

Kaikki Philips Slowjuicer -laitteen osat ovat

sileitä ja pyöreälinjaisia. Ne on suunniteltu

mahdollisimman helposti huuhdeltaviksi ja

pestäviksi. Slowjuicerin voi puhdistaa alle 90

sekunnissa.

Stoppi tipoille

Keittiön pöytätaso pysyy siistinä ja puhtaana

integroidun tippalukon ansiosta.

Konepestävät osat

Ainutlaatuisen muotoilun ansiosta uuden

mehuprässin kokoaminen ja käyttö sujuu

nopeasti. Se on myös helppo purkaa ja nopea

puhdistaa. Kaikki irrotettavat osat ovat

konepestäviä, mikä helpottaa mehustamisen

jälkeistä puhdistamista entisestään.

Mehuprässitekniikka

Philipsin patentoitu Slowjuicing-teknologia

puristaa aineksia hellävaraisesti, jotta tärkeät

kuidut, antioksidantit ja entsyymit säilyvät.

Tällä teknologialla voi puristaa myös

hankalasti mehustettavia aineksia, kuten

vihreitä lehtivihanneksia tai pehmeitä

hedelmiä. Sitä paitsi tekniikka säästää

mehustaessa enemmän kuituja.

Inspiroiva reseptisovellus

Lataa Philipsin maksuton sovellus, jossa on

mehureseptejä ja vinkkejä. Saat inspiroivien

reseptien lisäksi ravintotietoa ja voit laatia

viikko-ohjelmia ja asettaa itsellesi

terveystavoitteita. Mukana on esimerkiksi

kehoa puhdistavia juomia, energiapaukkuja ja

jopa mehuja, jotka auttavat nukkumaan hyvin.

Moderni muotoilu

Siro ja moderni muotoilu – helppo pitää esillä

Säästää säilytystilaa

Mehusäiliön sisällä oleva massankeräysastia

säästää säilytystilaa
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Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Mukana: Kannu

Tekniset tiedot

Kannun tilavuus: 1 V

Säiliön tilavuus: 0,75 V

Johdon pituus: 1,05 m

Virta: 130 W

Jännite: 220–240 V

Kierroksia/minuutti: 100 kierrosta/min

Alkuperämaa

Valmistusmaa:: Kiina

Yleiset tiedot

Tuotteen ominaisuudet: Konepesun kestävä,

Integroitu johdon säilytys, Virtakytkin, XL-

syöttösuppilo, QuickClean

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Ympäristö

Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia

Valmiustilan virrankulutus: <0,5 W

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Paino ja mitat

Pakkauksen mitat (P x L x K): 440 x 185 x

395 mm

Tuotteen mitat (PxLxK): 361,7 x 136,5 x

360,9 mm

Syöttösuppilon halkaisija: 70 mm

Paino pakattuna: 5,8 kg

Tuotteen paino: 4,4 kg

Muotoilu

Väri: Beige

Ohjauspaneelin väri: Musta

Pinnoitus

Lisävarusteiden materiaali: Muovi

Mehukannun materiaali: Muovi

Rungon materiaali: Muovi

* Sisäisissä testeissä käytetyt ainesosat (1 kg/ainesosa):

viinirypäleet, omena, karhunvatukka, mansikka,

tomaatti, vesimeloni, appelsiini ja granaattiomena.
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