
Slowjuicer
(kaldpress)

Viva Collection

 
Slipp å forhåndsskjære
grønnsaker

90 sek hurtigrengjøring

Kaldpresset, næringsrik juice

 
HR1886/10

Press et glass helse, nå med ekstra stort

innmatingsrør

Кaldpresset juice for hele for hele familien

Philips Slowjuicer presser ingrediensene langsomt under høyt trykk, slik at du får

maksimalt med næringsstoffer ut av alt fra grønnkål og rødbete til eple. Trykket

åpner cellene og frigjør viktige vitaminer, fiber, antioksidanter og enzymer. Denne

modellen har et ekstra stort innmatingsrør, slik at du kan få kaldpresset, næringsrik

juice uten å måtte skjære opp grønnsakene først. Du kan legge i store biter

grønnsaker, frukt og blad – dessuten er den utrolig enkel å rengjøre. Bare skyll av

med rennende vann i 90 sekunder.

Ekstra stort materør

Legg i hele frukter og grønnsaker!

Skylles ren på bare 90 sekunder

Enkel å rengjøre – under 90 sek!

Med dryppstopp holder kjøkkenbenken seg ren

Alle avtakbare deler kan også vaskes i oppvaskmaskin

Frigjør mer næringsstoffer i frukt og grønnsaker

Press alle favorittene dine, til og med granateple

Last ned appen Philips Healthy Drinks

Stilig design – for å stå på kjøkkenbenken

Slank, moderne design, så den alltid er tilgjengelig

Fruktkjøttbeholderen får plass i saftoppsamleren



Slowjuicer (kaldpress) HR1886/10

Høydepunkter

Ekstra stort materør

Spar tid, og press raskere. De fleste typer frukt

og grønnsaker trenger ikke skjæres opp først for

å passe i denne juicemaskinen. Putt alt i det

ekstra store innmatingsrøret (70 mm), og kos

deg med oppfriskende, næringsrik kaldpresset

juice!

Rengjøring på 90 sekunder

Alle delene på Philips Slowjuicer er glatte og

runde, utformet for å være så enkle å skylle og

rengjøre som mulig. Du rengjør hele

slowjuiceren på under 90 sekunder.

Stopp dryppingen

Kjøkkenbenken holder seg ren og pen, takket

være det integrerte dryppstoppet.

Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin

Takket være den unike designen kan du raskt

sette sammen og begynne å bruke din nye

slowjuicer. Den er også enkel å ta fra

hverandre og rask å rengjøre. Alle avtakbare

deler kan trygt vaskes i oppvaskmaskinen –

noe som gjør det enda enklere å rydde opp

hver dag når du er ferdig med å lage juice.

Kaldpressteknologi

Philips' patenterte teknologi for "slowjuicing"

presser ingrediensene skånsomt, slik at alle

viktige fibre, antioksidanter og enzymer

bevares. Med denne teknologien kan du også

presse mer utfordrende ingredienser, som

grønne blader eller myke frukter, og dessuten

beholder du mer fiber når du juicer.

App med inspirerende oppskrifter

Last ned den kostnadsfrie Philips-appen for

juiceoppskrifter og tips. I tillegg til inspirerende

oppskrifter får du ernæringsinformasjon og kan

lage helsemål og ukeprogrammer. Alt fra

rensende drikker for kroppen til energikick og til

og med juicer som hjelper deg med å få sove

godt.

Moderne design

Slank, moderne design, så den alltid er

tilgjengelig

Liten plass

Fruktkjøttbeholderen får plass i

saftoppsamleren
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Spesifikasjoner

Tilbehør

Inkludert: Mugge

Tekniske spesifikasjoner

Kanne, kapasitet: 1 L

Kapasitet for fruktkjøttbeholder: 0,75 L

Ledningslengde: 1,05 m

Drift: 130 W

Spenning: 220–240 V

Omdr./min: 100 O/MIN

Opprinnelsesland

Produsert i: Kina

Generelle spesifikasjoner

Produktfunksjoner: Kan vaskes i

oppvaskmaskin, Integrert ledningsoppbevaring,

Av/på-knapp, Ekstra stort materør, QuickClean

Service

To års verdensomspennende garanti

Bærekraft

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer

Effektforbruk, standby: < 0,5 W

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Mål og vekt

Emballasjens mål (L x B x H):

440 * 185 * 395 millimeter

Mål, produkt (L x B x H):

361,7 x 136,5 x 360,9 millimeter

Diameter på materør: 70 millimeter

Vekt, inkl. emballasje: 5,8 kg

Vekt, produkt: 4,4 kg

Utforming

Farge: Silkebeige

Farge på kontrollpanelet: Svart

Overflate

Materialtilbehør: Plast

Materiale, mugge: Plast

Materiale i hoveddelen: Plast

* Interne tester utført på 1000 g hver med druer, eple,

bjørnebær, jordbær, tomat, vannmelon, appelsin og

granateple.
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