Storcător de fructe
prin presare la rece
Viva Collection
Tub XL de 70 mm
Curăţare rapidă, în 90 s
Carte de reţete
Asamblare uşoară

HR1889/70

Suplimentul tău zilnic nutritiv în doar 1 minut
Stoarcere sănătoasă şi uşoară a fructelor şi a legumelor, în
ﬁecare zi
Bea-ţi doza zilnică de suc sănătos. Storcătorul prin presare la rece Philips este
aparatul perfect de obţinut sucuri. Acest storcător lent dispune de un tub de
alimentare XL, care îţi permite să storci fructe şi legume întregi, inclusiv legume cu
frunze. Poate ﬁ curăţat prin clătire în doar 90 de secunde.
Tub de alimentare XL
Tub de alimentare cu deschidere largă, de 70 mm
Poate ﬁ curăţat prin clătire în doar 90 de secunde
Piesele detaşabile pot ﬁ spălate şi în maşina de spălat vase
Tehnologie QuickClean cu microsită uşor de curăţat
Cu sistem anti-picurare pentru a păstra blatul de bucătărie curat
Eliberează mai mulţi nutrienţi din fructe şi legume
O aplicaţie sănătoasă pentru reţete de sucuri delicioase
Stoarce toate fructele preferate, inclusiv rodii
Proiectat cu stil pentru păstrare pe blatul de bucătărie
Depozitare compactă a recipientului pentru pulpă în vasul de colectare a sucului
Design modern, subţire, pentru un aparat mereu la îndemână
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Repere
Aplicaţie cu reţete pline de inspiraţie

Tub de alimentare XL

detaşabile pot ﬁ curăţate sigur în maşina de
spălat vase, ceea ce uşurează curăţarea după
utilizarea zilnică.
Curăţă aparatul în 90 de secunde

Descarcă aplicaţia gratuită Philips Healthy
Drinks. Conţine o mulţime de reţete de sucuri
delicioase şi pline de inspiraţie. De la cure de
detoxiﬁere la sucuri energizante şi chiar sucuri
care te ajută să dormi liniştit. Cu informaţii
nutriţionale detaliate.

Economiseşte timp şi începe să prepari suc
mai rapid. Majoritatea fructelor şi legumelor nu
mai trebuie tăiate pentru a ﬁ procesate de
acest storcător. Nu trebuie decât să le introduci
în tubul de alimentare XL de 70 mm şi să
savurezi o doză mărită de substanţe nutritive în
ﬁecare zi.

Cu tehnologie QuickClean, care include
microsita noastră uşor de curăţat. Toate piesele
sunt uşor de demontat şi de curăţat.

Tehnologie prin presare la rece
Depozitare compactă
Depozitare compactă a recipientului pentru
pulpă în vasul de colectare a sucului

Opreşte picurarea

Componente lavabile în maşină

Eliberează potenţialul nutriţional al fructelor cu
o capacitate de extragere de până la 80 %*. Un
storcător lent excelent pentru legumele cu
frunze.

Blatul de bucătărie va rămâne curat graţie
sistemului antipicurare integrat.

Graţie designului unic, poţi asambla rapid noul
storcător prin presare la rece şi poţi începe
imediat utilizarea. Este totodată uşor de
demontat şi rapid de curăţat. Toate piesele

Design modern
Design modern, subţire, pentru un aparat
mereu la îndemână
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Speciﬁcaţii
Accesorii
Incluse: Vas, Carte de reţete

Sustenabilitate
Ambalaj: > 90 % materiale reciclate
Consum de energie în modul stand-by:
<0,5 W
Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Ţara de origine
Fabricat în: China
Speciﬁcaţii generale
Caracteristicile produsului: Lavabil în maşina
de spălat vase, Compartiment pentru cablu
integrat, Comutator pornit/oprit, Tub de
alimentare XL, Curăţare rapidă
Service
Garanţie internaţională 2 ani

Speciﬁcaţii tehnice
Capacitate recipient pentru pulpă: 0,75 l
Lungime cablu: 1,05 m
Alimentare: 150 W
Tensiune: 220-240 V
Capacitate vas: 1 l
RPM: 100 RPM

136,5 x 360,9 mm
Diametrul tubului de alimentare: 70 mm
Greutate cu ambalaj inclus: 5,8 kg
Greutate produs: 4,4 kg
Design
Culoare: Alb, Negru/argintiu
Culoarea panoului de control: Negru
Finisaj
Materialul accesoriilor: Plastic
Material vas: Plastic
Material corp principal: Plastic

Greutate şi dimensiuni
Dimensiunile ambalajului (L x l x H):
440*185*395 mm
Dimensiunile produsului (L x l x H): 361,7 x
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* Teste interne realizate pe câte 1000 g de struguri,
mere, mure, căpşuni, roşii, pepene verde, portocale şi
rodii.

