
 

Смилаща

сокоизстисквачка

Viva Collection

  XL улей, 70 мм

Бързо почистване за 90 сек

Лесно сглобяване

 

HR1887/80

Вашата дневна доза хранителни вещества за 1 минута
Здравословен сок, направен лесно всеки ден

Пийте ежедневната си доза от здравословен сок. Смилащата сокоизстисквачка на Philips е най-добрата машина за сокове.

Тази бавна сокоизтисквачка разполага с XL захранваща тръба – така че можете да изстисквате цели плодове, зеленчуци и

листни зеленчуци. Изплакване само за 90 секунди.

Фуния за подаване "XL"

Широк отвор 70 мм фуния за подаване

Изплакване само за 90 секунди

Технология QuickClean с лесна за почистване микро цедка

Със спиране на прокапването поддържате плотовете чисти

Разглобяемите части са подходящи за съдомиялна машина

Извлича повече от хранителните вещества в плодовете и зеленчуците

Изстискайте всичките си любими плодове, включително нар

Здравословно приложение за вдъхновяващи вкусни рецепти за сок

Проектирана със стил – за да се постави на плота

Елегантен модерен дизайн, така че винаги ви е подръка

Компактно съхранение на контейнера за плодова каша вътре в съда за сок
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Акценти

Фуния за подаване "XL"

Спестете време и започнете да изцеждате по-бързо.

Вече не се налага да режете повечето плодове и

зеленчуци, за да влязат в тази сокоизстисквачка.

Просто поставете всичко в 70 мм XL фуния за

подаване и се насладете на хранителен тласък всеки

ден.

Почистване за 90 секунди

С технологията QuickClean – включително нашата

лесна за почистване микро цедка. Всички части са

лесни за премахване и изплакване.

Спрете капките

Плотът на вашата кухня ще остане спретнат и чист,

благодарение на вграденото спиране на прокапване.

Почистване на частите в съдомиялна

Благодарение на нашия уникален дизайн, можете

бързо да сглобявате и да започнете да използвате

вашата нова смилаща сокоизстисквачка. Също така е

лесна и за разглобяване и бързо почистване. Всички

разглобяеми части могат безопасно да се почистват в

съдомиялна машина – което още повече улеснява

почистването след ежедневния прием на сок.

Технология за смилане

Освободете хранителните качества от плодовете и

зеленчуците с до 80% изцеждане*. Страхотна бавна

сокоизстисквачка за листни зеленчуци.

Вдъхновяващо приложение за рецепти

Изтеглете нашето безплатно приложение Philips

Healthy Drinks. То е пълно с вкусни рецепти за сок и

вдъхновение. За всичко от детоксикиращи напитки до

енергийни стимулатори – и дори сокове, които ви

помагат да заспите спокойно. С подробна хранителна

информация.

Модерен дизайн

Елегантен модерен дизайн, така че винаги ви е

подръка

Компактни размери при съхранение

Компактно съхранение на контейнера за плодова

каша вътре в съда за сок
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Спецификации

Аксесоари

Приложено: Кана

Технически данни

Вместимост на каната: 1 л

Вместимост - отделение за плодовата каша: 0,75 л

Дължина на кабела: 1,05 м

Захранване: 150 W

Напрежение:

220 – 240 V

об./мин.: 100 RPM

Страна на произход

Произведено в: Китай

Общи спецификации

Функции на продукта: Възможно почистване в

съдомиялна машина, Отделение за съхранение на

кабела, Ключ за вкл./изкл., Фуния за подаване "XL",

QuickClean

Сервиз

2 години международна гаранция

Устойчивост

Опаковка: > 90% рециклирани материали

Мощност на потребление в режим на готовност:

<0,5 W

Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана хартия

Тегло и размери

Размери на пакета (Д x Ш x В): 440*185*395 мм

Размери на продукта (Д x Ш x В): 361,7 x 136,5 x

360,9 мм

Диаметър на улея за подаване: 70 мм

Тегло с опаковката:

5,8 кг

Тегло на продукта: 4,4 кг

Дизайн

Цвят: Бяло

Цвят на контролния панел: Черно

Дизайн

Материал на аксесоарите: Пластмаса

Материал – кана: Пластмаса

Материал на основното тяло: Пластмаса

* Вътрешни тестове на по 1000 г грозде, ябълки, къпини, ягоди,

домати, диня, портокали и нар.
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