Lėtaeigė
sulčiaspaudė
Viva Collection
XL vamzdis, 70 mm
Greitai išplaunama – per 90
sek.
Receptų knygelė
Paprastas surinkimas

HR1889/70

Papildykite savo kasdienį racioną vos per 1
minutę
Sveikų sulčių spaudimas tapo paprastas kasdien
Išgerkite kasdienį sveikų sulčių gėrimą. „Philips“ lėtaeigė sulčiaspaudė yra
naujausia sulčiaspaudė. Ši lėtaeigė sulčiaspaudė turi XL dydžio padavimo vamzdį,
tad galite išspausti nesmulkintus vaisius, daržoves ir lapinius žalumynus. Švariai
išplausite vos per 90 sekundžių.
XL tiekimo vamzdis
Didelė anga, 70 mm padavimo vamzdis
Švariai išplausite vos per 90 sekundžių
Nuimamas dalis galima plauti indaplovėje
„QuickClean“ technologija su lengvai plaunamu mikrosieteliu
Su lašėjimo stabdikliu darbastalis išliks švarus
Iš vaisių ir daržovių išspaudžia daugiau maistinių medžiagų
Sveika programa, skirta įdomiems ir skaniems sulčių receptams
Spauskite sultis iš visų mėgstamų vaisių, įskaitant granatus
Dera konstrukcija ir stilius – laikykite ant darbastalio
Kompaktiška minkštimo konteinerio vieta sulčių kolektoriuje
Plonas, modernus dizainas, tad ji visada po ranka

Lėtaeigė sulčiaspaudė

HR1889/70

Ypatybės

Speciﬁkacijos

Įdomių receptų programa

kompaktiškas laikymas
Kompaktiška minkštimo konteinerio vieta
sulčių kolektoriuje
Galima plauti indaplovėje

Parsisiųskite nemokamą „Philips Healthy
Drinks“ programą. Joje rasite skanių sulčių
receptų ir pasisemsite įkvėpimo. Joje yra visko
– nuo detoksikuojančių gėrimų iki energijos
suteikiančių gėrimų, net sulčių, kurios padeda
geriau miegoti. Taip pat detalios informacijos
apie maistines medžiagas.
Lėtaeigė technologija

Techninė priežiūra
2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje
Dėl unikalaus dizaino galite greitai surinkti ir
pradėti naudoti savo naująją lėtaeigę
sulčiaspaudę. Be to, ją lengva išardyti ir greitai
išplauti. Visas nuimamas dalis galite saugiai
plauti indaplovėje – taip dar lengviau
susitvarkysite po kasdienio sulčių spaudimo.

Išspauskite iki 80 % maistinių medžiagų iš
vaisių ir daržovių*. Puiki lėtaeigė sulčiaspaudė
lapiniams žalumynams.
Su „QuickClean“ technologija bei lengvai
plaunamu mikrosieteliu. Visas dalis lengva
nuimti ir išplauti.
Sustabdykite lašėjimą

Taupykite laiką ir spauskite sultis greičiau.
Daugiau nebereikia pjaustyti daugumos vaisių
ir daržovių, kad tilptų į šią sulčiaspaudę.
Tiesiog viską dėkite į 70 mm XL tiekimo
vamzdį ir kasdien mėgaukitės papildomomis
maistinėmis medžiagomis.

Kilmės šalis
Pagaminta: Kinijoje
Bendrosios speciﬁkacijos
Produkto savybės: Galima plauti indaplovėje,
Integruota laido saugykla, Įjungimo /
išjungimo jungiklis, XL tiekimo vamzdis,
„QUICKClean“

Išplausite per 90 sekundžių

XL tiekimo vamzdis

Priedai
Įtraukta: Ąsotis, Receptų knygelė

Pastovumas
Pakuotė: > 90 % perdirbamos medžiagos
Energijos sąnaudos budėjimo režimu: <0,5 W
Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas
popierius
Techniniai duomenys
Tirščių indo talpa: 0,75 l
Maitinimo laido ilgis: 1,05 m
Maitinimas: 150 W
Įtampa: 220-240 V
Ąsočio talpa: 1 l
Apsisukimai per minutę (RPM): 100
apsisukimų per minutę (RPM)
Svoris ir matmenys
Pakuotės matmenys (I x P x A):
440*185*395 mm
Gaminio matmenys (IxPxA): 361,7 x 136,5 x
360,9 mm
Tiekimo vamzdžio skersmuo: 70 mm
Svoris su pakuote: 5,8 kg
Gaminio svoris: 4,4 kg
Konstrukcija
Spalva: Balta, Juodas / sidabrinis
Valdymo skydelio spalva: Juoda

Virtuvės darbastalis išliks gražus ir švarus dėl
integruoto lašėjimo stabdiklio.

Apdaila
Priedų medžiaga: Plastikas
Sulčių ąsočio medžiaga: Plastikas
Pagrindinio korpuso medžiaga: Plastikas

Modernus dizainas
Plonas, modernus dizainas, tad ji visada po
ranka
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* Vidaus testai atlikti apdorojant po 1 000 g vynuogių,
obuolių, gervuogių, braškių, pomidorų, arbūzų, apelsinų
ir granatų.

