
 

QuickClean-
rengøring på 1 min

Avance Collection

 
Kraftfuld motor på 900 W

XXL-påfyldningstragten

XXL-påfyldningsrør

 

HR1916/70

Den nemmeste måde at få friskpresset juice til

hele familien.

QuickClean på 1 minut

Masser af frisk frugt og grøntsager er vigtigt for vores sundhed og velvære. Men

det kan være svært at få nok grøntsager i løbet af dagen. Da vi designede Philips

Avance saftpresseren havde vi fokus på at gøre det så nemt som muligt at presse

juice. Saftpresseren har et stort påfyldningsrør, så grøntsagerne ikke først skal

skæres ud, og den kraftfulde motor presser juice af de hårdeste ingredienser - fx

hele hele bundter af gulerødder. Denne model råsaftcentrifuge har desuden en

mere stille motor end de ældre modeller.

Ren på 1 minut med QuickClean-teknologi

Si, som er nem at rengøre

Hurtigrengøring af saftpresseren mellem ingredienser

Frugtkødet ender naturligt i én beholder

Drypstop sikrer rent køkkenbord

Frisk juice, når det passer dig

XXL-påfyldningsrør (80 mm)

Kraftfuld 900W motor



QuickClean- rengøring på 1 min HR1916/70

Vigtigste nyheder Specifikationer

Si, der er supernem at rengøre

Saftpresseren har en helt glat overflade, så du

nemt kan fjerne rester med en køkkensvamp -

uden at skrubbe med en opvaskebørste.

Rengøring

Funktionen PreClean gør det nemt at

hurtigrengøre saftpresseren mellem

ingredienser. En fantastisk løsning, når I ønsker

juice med forskellige ingredienser. Du skal blot

hælde et glas vand ned i røret og trykke på

knappen. Der skabes en fontæne af vand i

apparatet, som skyller uønskede fibre væk fra

låget, og gør sien nemmere at rengøre.

Frugtkød på ét sted

Frugtkødet samles kun der, hvor det bør være: i

frugtkødsbeholderen på din Philips-saftpresser.

Det betyder, at der ikke skal fjernes frugtkød fra

andre dele, fx låget.

Drypstop

Den integrerede drypstopfunktion giver dig

mulighed for at stoppe mellem saftpresninger

og holde bordpladen skinnende ren.

Drypstoppet aktiveres ved at dreje hældetuden.

XXL-påfyldningsrør

Du behøver ikke at skære eller skrælle frugten

eller grøntsagerne, selv hele æbler kan presses

i påfyldningsrøret.

Kraftfuld 900W motor

Pres vanskelige frugter og grøntsager uden

besvær med den kraftige motor på 900 W

Tilbehør

Inklusive: Kande

Oprindelsesland

Fremstillet i: Kina

Generelle specifikationer

Antal hastighedsindstillinger: 2

Produktfunktioner: Kan gå i

opvaskemaskinen, Integreret

ledningsopbevaring, Skridsikre "fødder",

QuickClean

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Bæredygtighed

Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Tekniske specifikationer

Kapacitet: glas: 1 L

Stor beholder til frugtkød: 2,1 L

Ledningslængde: 1 m

Strøm: 900 W

Spænding: 220-240 V

Vægt og dimensioner

Emballagens mål (L x B x H): 550 x 320 x

330 mm

Produktets mål (L x B x H): 296 x 250 x

432 mm

Påfyldningstragtens diameter: 80 mm

Vægt inkl. emballage: 4,4 kg

Design

Farve: Sort

Overflade

Materiale: kande: SAN

Materiale: basisenhed: SAN-plastik

IF DESIGN AWARD 2017

IF-prisbelønnede produkter og projekter,

koncepter og mere, der udvælges blandt de

største navne inden for designHvert år

arrangerer iF International Forum Design

GmbH en af verdens mest berømte og

værdsatte designkonkurrencer: iF DESIGN

AWARD. iF DESIGN AWARD er anerkendt som

et symbol på fremragende design over hele

verden og byder velkommen til mere end

5.000 tilmeldinger fra 70 lande hvert år.
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