
 

Mlecí odšťavovač

Viva Collection

 
Trubica XL, 70 mm

Funkcia Quick Clean, vyčistenie
do 90 s

Ľahké zostavenie

 

HR1887/80

Denná výživová bomba v priebehu 1 minúty

Zdravé odšťavovanie, jednoducho a každý deň

Doprajte si svoju dennú dávku zdravého džúsu. Nízkootáčkový odšťavovač Philips

je dokonalým nástrojom na odšťavovanie. Tento pomalý odšťavovač disponuje

dávkovacou trubicou XL, takže môžete odšťavovať celé ovocie, zeleninu a listovú

zeleninu. Na jeho očistenie stačí 90-sekundové opláchnutie.

XL podávacia trubica

70 mm podávacia trubica so širokým otvorom

Čistenie opláchnutím len za 90 sekúnd

Technológia QuickClean s mikrositkom, ktoré sa ľahko čistí

S uzáverom na zamedzenie kvapkania zostane linka čistulinká

Odnímateľné časti možno umývať v umývačke riadu

Uvoľňuje viac živín z ovocia a zeleniny

Odšťavujte všetko svoje obľúbené ovocie, dokonca aj granátové jablko

Zdravá aplikácia plná inšpiratívnych receptov na chutné šťavy

Navrhnutý so štýlom – aby ste ho mohli nechať na kuchynskej linke

Štíhly moderný dizajn, takže ho máte vždy po ruke

Kompaktné uskladnenie nádoby na dužinu vo vnútri nádoby na džús
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Hlavné prvky

XL podávacia trubica

Šetrite čas a začnite odšťavovať rýchlejšie.

Väčšinu ovocia a zeleniny už viac nemusíte

krájať, aby sa do tohto odšťavovača zmestila.

Jednoducho všetko vložte do 70 mm podávacej

trubice XL a každý deň si vychutnávajte vyšší

príjem živín.

Vyčistenie do 90 s

S technológiou QuickClean a s mikrositkom,

ktoré sa ľahko čistí. Všetky diely možno ľahko

vybrať a opláchnuť.

S kvapkaním je koniec

Vďaka nášmu integrovanému uzáveru na

zamedzenie kvapkania zostane kuchynská

linka čistá.

Časti umývateľné v umývačke riadu

Vďaka nášmu jedinečnému dizajnu môžete

svoj nový nízkootáčkový odšťavovač rýchlo

zložiť a začať používať. Okrem toho ho možno

jednoducho rozobrať a bleskovo vyčistiť. Všetky

odnímateľné diely sa dajú bezpečne umývať

v umývačke riadu, vďaka čomu odšťavovač po

každodennej príprave šťavy ešte jednoduchšie

vyčistíte.

Nízkootáčková technológia

S až 80 % extrakciou* vyťažíte z ovocia

a zeleniny všetko výživné. Tento nízkootáčkový

odšťavovač je skvelý na listovú zeleninu.

Aplikácia s inšpiratívnymi receptmi

Stiahnite si našu bezplatnú aplikáciu Zdravé

šťavy od spoločnosti Philips. Je plná inšpirácií

a receptov na chutné džúsy. Nájdete v nej

všetko od detoxikačných nápojov až po

energetické nápoje, či dokonca šťavy, ktoré

vám zaistia pokojnejší spánok. Nechýbajú ani

podrobné výživové informácie.

Moderný dizajn

Štíhly moderný dizajn, takže ho máte vždy po

ruke

Kompaktné uskladnenie

Kompaktné uskladnenie nádoby na dužinu vo

vnútri nádoby na džús



Mlecí odšťavovač HR1887/80

Technické údaje

Príslušenstvo

Pribalené: Kanvica

Technické špecifikácie

Kapacita nádoby: 1 l

Kapacita nádoby na dužinu: 0,75 l

Dĺžka kábla: 1,05 m

Výkon: 150 W

Napätie: 220 – 240 V

OTÁČKY ZA MINÚTU: 100 RPM

Krajina pôvodu

Krajina pôvodu: Čína

Všeobecné špecifikácie

Vlastnosti produktu: Vhodné na čistenie v

umývačke riadu, Integrovaný priestor na

uloženie kábla, Vypínač, XL podávacia trubica,

Quickclean

Servis

2-ročná celosvetová záruka

Udržateľnosť

Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov

Spotreba v pohotovostnom režime: < 0,5 W

Návod na použitie: 100% recyklovaný papier

Hmotnosť a rozmery

Rozmery balenia (D x Š x V):

440 x 185 x 395 mm

Rozmery produktu (D x Š x V): 361,7 x 136,5 x

360,9 mm

Priemer podávacej trubice: 70 mm

Hmotnosť vrátane balenia: 5,8 kg

Hmotnosť produktu: 4,4 kg

Dizajn

Farba: Biela

Farba ovládacieho panela: Čierna

Povrchová úprava

Materiál príslušenstva: Plast

Materiál nádoby: Plast

Materiál hlavnej časti: Plast

* Interné testy vykonané na 1 000 g každej z týchto

prísad: hrozno, jablko, černica, jahoda, paradajka,

červený melón, pomaranč a granátové jablko.
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