Hefte før salg for Norge (2019, Juli 19)

• Slipp å forhåndsskjære grønnsaker
• 90 sek hurtigrengjøring
• Oppskriftsbok for slowjuicer medfølger
• Slank design, pen på kjøkkenbenken

HR1889/70

Press et glass helse, nå med ekstra stort
innmatingsrør
Кaldpresset juice for hele for hele familien
Philips Slowjuicer presser ingrediensene langsomt under høyt trykk, slik at du får maksimalt med næringsstoffer ut av alt fra
grønnkål og rødbete til eple. Trykket åpner cellene og frigjør viktige vitaminer, fiber, antioksidanter og enzymer. Denne modellen
har et ekstra stort innmatingsrør, slik at du kan få kaldpresset, næringsrik juice uten å måtte skjære opp grønnsakene først. Du
kan legge i store biter grønnsaker, frukt og blad – dessuten er den utrolig enkel å rengjøre. Bare skyll av med rennende vann i 90
sekunder.
Fordeler

Ekstra stort materør

Frigjør mer næringsstoffer i frukt og grønnsaker

• Materør med bred åpning på 70 mm

• En sunn app med inspirerende, deilige juiceoppskrifter
• Lag juice av all favorittfrukten, inkludert granateple

Skylles ren på bare 90 sekunder
• Alle avtakbare deler kan også vaskes i oppvaskmaskin
• Enkel å rengjøre – under 90 sek!
• Med dryppstopp holder kjøkkenbenken seg ren

Stilig design – for å stå på kjøkkenbenken
• Fruktkjøttbeholderen får plass i saftoppsamleren
• Slank, moderne design, så den alltid er tilgjengelig

Viva Collection

Funksjoner
App med inspirerende oppskrifter

Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin

Last ned Philips Healthy Drinks-appen helt gratis. Den er full av inspirasjon og
deilige juiceoppskrifter. For alt fra detox til mer energi – til og med juice som
hjelper deg med å sove bedre. Med detaljert informasjon om næringsinnhold
også.

Takket være den unike designen kan du raskt sette sammen og begynne å
bruke din nye slowjuicer. Den er også enkel å ta fra hverandre og rask å
rengjøre. Alle avtakbare deler kan trygt vaskes i oppvaskmaskinen – noe som
gjør det enda enklere å rydde opp hver dag når du er ferdig med å lage juice.

Kaldpressteknologi

Rengjøring på 90 sekunder

Frigjør det gode næringsinnholdet fra frukt og grønnsaker med opptil 80 %
pressing*. Slowjuiceren passer godt til bladgrønnsaker.

Alle delene på Philips Slowjuicer er glatte og runde, utformet for å være så
enkle å skylle og rengjøre som mulig. Du rengjør hele slowjuiceren på under
90 sekunder.

Ekstra stort materør

Stopp dryppingen

Spar tid og lag juice raskere. Du trenger ikke lenger å skjære opp de fleste
frukter og grønnsaker for å få dem til å passe i denne juicemaskinen. Bare
sleng alt i XL-materøret på 70 mm, og gled deg over litt ekstra næring hver
eneste dag.

Kjøkkenbenken holder seg ren og pen, takket være det integrerte
dryppstoppet.
Moderne design

Liten plass

spesifikasjoner
Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten
varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Tilbehør
Inkludert

Mugge
Oppskriftshefte

Opprinnelsesland
Produsert i

Kan vaskes i oppvaskmaskin
Integrert ledningsoppbevaring
Av/på-knapp
Ekstra stort materør
QuickClean

Service
To års verdensomspennende garanti

Ja

Bærekraft
Emballasje

< 0,5 W
100 % resirkulert papir

Tekniske spesifikasjoner
Kina

Generelle spesifikasjoner
Produktfunksjoner

Effektforbruk,
standby
Brukerhåndbok

> 90 % resirkulerte materialer

Kapasitet for fruktkjøttbeholder
Ledningslengde
Drift
Spenning
Kapasitet mugge

0,75 L
1,05 m
150 W
220–240 V
1L

Mål og vekt
Emballasjens mål
(L x B x H)
Mål, produkt
(L x B x H)
Diameter på materør
Vekt, inkl. emballasje
Vekt, produkt

440 * 185 * 395 millimeter
361,7 x 136,5 x 360,9 millimeter
70 millimeter
5,8 kg
4,4 kg

data kan endres
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Viva Collection
Utforming
Farge
Farge på kontrollpanelet

Bruttovekt
EAN
Antallet produkter
som følger med
Opprinnelsesland
Harmonisert systemkode

Hvit
svart/sølv
Svart

Overflate
Materialtilbehør
Materiale, mugge
Materiale i hoveddelen

Plast
Plast
Plast

CN
850940

Ytre eske
Lengde
Bredde
Høyde
Bruttovekt
EAN
Antall emballasjer

Mål, emballasje
Høyde
Bredde
Dybde
Nettovekt

5,86 kg
08710103795629
1

39,50 cm
18,50 cm
44,00 cm
4,48 kg

46,00 cm
39,50 cm
42,00 cm
12,50 kg
18710103795626
2

* Interne tester utført på 1000 g hver med druer, eple, bjørnebær, jordbær, tomat, vannmelon, appelsin og granateple.
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