
 

Sapcentrifuge met
maalfunctie

Viva Collection

 
XL-vultrechter, 70 mm

Eenvoudig schoonmaken in 90
seconden

Receptenboekje

Eenvoudige montage

 

HR1889/70 Uw dagelijkse voedingsboost in slechts 1 minuut

Eenvoudig gezonde sapjes voor elke dag

Drink uw dagelijkse glas gezond sap. De Philips-sapcentrifuge is onmisbaar in

elke keuken. Deze slowjuicer heeft een XL vultrechter zodat u fruit, groente en

bladgroente zonder te snijden kunt toevoegen. De sapcentrifuge is in slechts 90

seconden te reinigen.

XL-vultrechter

Vultrechter met brede mond van 70 mm

In slechts 90 seconden schoon te spoelen

De afneembare gedeelten zijn vaatwasmachinebestendig

QuickClean-technologie met eenvoudig te reinigen microzeef

Met druppelstop om het aanrecht schoon te houden

Haalt meer voedingsstoffen uit groente en fruit

Een gezonde app voor inspirerende overheerlijke saprecepten

Maak sap van al uw favoriete fruit, inclusief granaatappel

Stijlvol design dat niet misstaat op uw aanrecht

Compact op te bergen pulpopvangbak in de sapopvangbak

Slank modern ontwerp, zodat het altijd bij de hand is



Sapcentrifuge met maalfunctie HR1889/70

Kenmerken

Recepten-app voor extra inspiratie

Download onze gratis Philips Healthy Drinks-

app. Deze staat boordevol heerlijke

saprecepten en inspiratie. Voor alles, van

detoxdrankjes tot energy boosts, en zelfs

sappen die u helpen goed te slapen. Ook met

gedetailleerde informatie over

voedingswaarden.

Maaltechnologie

Haal voedzame kracht uit fruit en groenten met

tot 80% sap-extractie*. Een geweldige

slowjuicer voor bladgroente.

XL-vultrechter

Bespaar tijd en maak sneller sap. U hoeft de

meeste groente- en fruitsoorten niet meer in

stukken te snijden voordat u ze in de

sapcentrifuge doet. Plaats alles simpelweg in

de XL-vultrechter van 70 mm en geniet van

elke dag een voedzaam drankje.

Compact op te bergen

Compact op te bergen pulpopvangbak in de

sapopvangbak

Vaatwasmachinebestendige onderdelen

Dankzij ons unieke ontwerp kunt u uw nieuwe

sapcentrifuge met maalfunctie snel in elkaar

zetten en in gebruik nemen. Het apparaat is

ook eenvoudig uit elkaar te halen en

gemakkelijk te reinigen. Alle afneembare

onderdelen kunnen veilig worden gereinigd in

de vaatwasmachine, waardoor u de boel nóg

eenvoudiger schoon houdt na uw dagelijkse

sapsessie.

Binnen 90 seconden schoon

Met QuickClean-technologie - inclusief onze

eenvoudig te reinigen microzeef. Alle

onderdelen zijn gemakkelijk te verwijderen en

schoon te spoelen.

Stop die druppels

Uw aanrecht blijft netjes en schoon dankzij

onze geïntegreerde druppelstop.

Modern ontwerp

Slank modern ontwerp, zodat het altijd bij de

hand is
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Specificaties

Accessoires

Inclusief: Kan, Receptenboekje

Land van herkomst

Geproduceerd in: China

Algemene specificaties

Productkenmerken:

Vaatwasmachinebestendig, Geïntegreerd

opbergvak voor snoer, Aan/uitschakelaar, XL-

vultrechter, QuickClean

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Energieverbruik in stand-by: <0,5 W

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Technische specificaties

Capaciteit pulpvat: 0,75 l

Snoerlengte: 1,05 m

Vermogen: 150 W

Voltage: 220 - 240 volt

Capaciteit kan: 1 l

RPM: 100 RPM

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van verpakking (l x b x h): 440 x

185 x 395 millimeter

Afmetingen van product (l x b x h): 361,7 x

136,5 x 360,9 millimeter

Diameter vultrechter: 70 millimeter

Gewicht (incl. verpakking): 5,8 kg

Productgewicht: 4,4 kg

Ontwerp

Kleur: Wit, Zwart/zilver

Kleur bedieningspaneel: Zwart

Afwerking

Materiaal accessoires: Plastic

Materiaal kan: Plastic

Materiaal hoofdunit: Plastic

* Interne tests, steeds uitgevoerd met 1000 gram

druiven, appels, zwarte bessen, aardbeien, tomaten,

watermeloen, sinaasappels en granaatappels.
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