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Liberte todos os benefícios para o seu copo
MicroMasticating extrai até 90% de sumo da fruta

A inovadora tecnologia MicroMasticating da Philips foi concebida para abrir as

células dos seus frutos e legumes para extrair o máximo de sumo dos seus

ingredientes. Depois da extracção, todas as peças podem ser limpas com um

simples enxaguamento de 1 minuto graças ao seu design sem coador.

Extraia todos os benefícios de futa e vegetais

MicroMasticating extrai até 90% de sumo da fruta

Extraia sumo de todos os seus ingredientes favoritos, incluindo banana e manga

Inclua folhas, legumes e frutos secos nas suas bebidas

Função de pré-limpeza, extrai até à última gota

Uma centrifugadora que pode ser limpa com um enxaguamento

Facilmente desmontável e limpa por enxaguamento sem utensílios de cozinha

Design exclusivo sem coador para limpeza em menos de 1 minuto

Inovador sistema anti-pingos mantém a sua bancada limpa

Desenvolvido cuidadosamente para a sua cozinha

Centrifugadora fina com todas as peças integradas

Extraia sumo directamente para o seu copo

Inclui livro de receitas inspirador

Peças amovíveis podem ser arrumadas no recipiente para polpa
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Destaques

Tecnologia MicroMasticating

As frutas e legumes têm milhares de células

que contêm sumo, vitaminas e outros

nutrientes vitais. A tecnologia MicroMasticating

inovadora da Philips foi concebida para abrir

as células e extrair os seus ingredientes

favoritos ao máximo. Isto ajudá-la-á a extrair

até 90%* da sua fruta para o seu copo, em vez

de criar resíduos.

Desde frutas macias a legumes duros

Prepare deliciosos sumos saudáveis de frutas

macias e legumes duros. Pode extrair sumo de

todas as suas combinações favoritas e utilizar

este produto até para os ingredientes especiais

com amido que normalmente são muito

difíceis de extrair, como banana ou manga.</

Folhas, legumes e frutos secos

As folhas e os legumes ricos em fibras são

também um óptimo ingrediente para sumos

saudáveis e todos podem ser processados com

este espremedor. Erva de trigo, espinafres e

muitos outros podem ser um importante reforço

de saúde nos seus sumos diários graças à

tecnologia MicroMasticating. Pode até usar

alguns tipos de frutos secos, como amêndoas

para preparar leite de amêndoa.

Função de pré-limpeza

A função de pré-limpeza é um programa

especial que extrai até à última gota de sumo

no interior da centrifugadora, enquanto limpa o

interior do seu produto em simultâneo. Isto

ajuda-la-á a aproveitar ao máximo as suas

frutas e os seus legumes, e a evitar que sumo

valioso seja eliminado durante o processo de

limpeza.

QuickClean em 1 minuto

Com um design facilmente desmontável e

peças sem rebordo, esta centrifugadora pode

ser limpa facilmente com apenas água da

torneira. Visto que não tem arestas afiadas, as

fibras ou partículas de ingredientes são

enxaguados em segundos.

Design sem coador

O nosso design exclusivo sem coador permite

que o sumo flua livremente para o seu copo

passando por um filtro que remove eventuais

partículas indesejadas e é tão fácil de limpar

que não necessita de escovas.

Inovador sistema anti-pingos

Sistema anti-pingos totalmente integrado

permite-lhe fazer uma pausa entre sessões de

extracção e manter sempre a sua bancada

limpa. Basta pressionar a parte inferior da

saída do sumo sem molhar os dedos e o fluxo

de sumo pára.

Design fino

O design optimizado com 11 cm de largura

permite-lhe manter a centrifugadora sempre na

sua bancada, estando sempre pronta a

extrair. Ocupa muito pouco espaço quando

está arrumada, bem como quando está a ser

utilizada, visto que tem as peças totalmente

integradas, não sendo necessários quaisquer

compartimentos externos durante a extração.

IF DESIGN AWARD

Produtos e projectos, conceitos e muito mais

galardoados com o prémio IF DESIGN AWARD,

seleccionado pelos grandes nomes do

design.Todos os anos, a iF International Forum

Design GmbH organiza uma das competições

de design mais famosas e valorizadas em todo

o mundo: o iF DESIGN AWARD. Reconhecido

como um símbolo da excelência de design em

todo o mundo, o iF DESIGN AWARD recebe

todos os anos mais de 5000 participações de

70 países.
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Especificações

Acessórios

Incluído: Jarro, Folheto de receitas

País de origem

Fabricada na: China

Especificações gerais

Características do produto: Laváveis na

máquina de lavar a loiça, Suporte antideslize,

Interruptor ligar/desligar, Bloqueio de

segurança, QuickClean

Assistência

2 anos de garantia mundial

Sustentabilidade

Embalagem: > 90 % de materiais reciclados

Manual do utilizador: 100% de papel reciclado

Especificações técnicas

Capacidade do jarro: 1 L

Capacidade do recipiente para a polpa: 1 L

Comprimento do cabo de alimentação: 1 m

Frequência: 50-60 Hz

Potência: 200 W

Voltagem: 220-240 V

Design

Cor: Branco cinzento

Acabamento

Material dos acessórios: Fecho de segurança

em metal

Material do jarro: Plástico

Material da estrutura principal: Plástico

Material do recipiente de resíduos: Plástico

* *Testes internos em 1000 g de cada um destes

ingredientes: uvas, maçãs, amoras, morangos, tomates,

melancia, laranja e romã.
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