
 

Sulčiaspaudė

Avance Collection

 
„QuickClean“

1000 V

XXL padavimo vamzdis

 

HR1918/80

Sultys su skaidulomis, kaip jums ir patinka

Iki 50 % daugiau skaidulų

Technologija „FiberBoost“. Pasirinkite norimos tekstūros sultis – paspausdami

mygtuką galite rinktis nuo gaivių skaidrių iki kreminių sulčių, kurių sudėtyje yra iki

50 % daugiau skaidulų.

Pasirinkite norimą sulčių tekstūrą

„FiberBoost“ technologija – iki 50 % daugiau skaidulų

Išvalykite per 1 min. naudodami „QuickClean“ technologiją

Lengvai išvalomas sietelis

Įpilkite vandens ir greitai atlikite pirminį valymą

Tirščiai natūraliai sukrenta į indą

Lašėjimo sustabdymo funkcija, kad virtuvėje būtų švaru

Lengvai pasiruoškite šviežių sulčių

XXL tiekimo vamzdis (80 mm)

Tylesnis veikimas

Galingas 1000 W variklis



Sulčiaspaudė HR1918/80

Ypatybės

„Dripstop“

Dėl integruotos lašėjimo sustabdymo funkcijos

galite bet kada pertraukti sulčių spaudimo

procesą, tačiau jūsų stalas liks švarus. Tiesiog

pasukite snapelį ir įjunkite lašėjimo

sustabdymo funkciją.

Lengvai išvalomas sietelis

Sietelis yra poliruotas, todėl virtuvės kempinėle

lengvai pašalinsite jame likusius likučius.

„FiberBoost“ technologija

Pritaikius „FiberBoost“ technologiją jūs galite

pasirinkti norimą sulčių tekstūrą. Mygtuko

paspaudimu pasirinkite gaivinančias skaidrias

sultis, arba tirštesnes, kuriose iki 50 % daugiau

skaidulų. Dėl unikalaus sumaniai

kontroliuojamo pastovaus greičio ir sietelio

dizaino derinio galite paruošti daugiau arba

mažiau skaidulų turinčias sultis, kad

kiekvienas galėtų mėgautis mėgstamu gėrimu.

Tylesnis veikimas

Naujasis variklis skleidžia mažiau triukšmo ir

vibracijų, todėl sulčių spaudimo procesas tapo

daug tylesnis.

Pirminis valymas

Naudojant „Philips“ sukurtą unikalią pirminio

valymo funkciją, baigę spausti, arba norėdami

spausti kitokias sultis, galite greitai išskalauti

sulčiaspaudę. Įpylę į stūmiklį vandens

sukursite vandens fontaną ir lengvai

pašalinsite nepageidaujamus likučius.

Visi tirščiai vienoje vietoje

Dėl apvalios formos, kur nėra sunkiai

pasiekiamų vietų, visi likučiai surenkami tirščių

inde.

XXL padavimo vamzdis

Taupykite laiką ir spauskite sultis greičiau.

Daugiau nebereikia pjaustyti daugumos vaisių

ir daržovių, kad tilptų į šią sulčiaspaudę.

Tiesiog viską dėkite į 80 mm XXL tiekimo

vamzdį ir kasdien mėgaukitės papildomomis

maistinėmis medžiagomis.

Galingas 1000 W variklis

Dėl galingo 1000 W variklio galite spausti

sultis net iš kietų vaisių ir daržovių.

„IF“ APDOVANOJIMAS UŽ GAMINIO

DIZAINĄ 2017 m.

„IF“ apdovanojimų pelniusius gaminius,

projektus, koncepcijas ir kt. renka žinomiausi

dizaineriaiKiekvienais metais „iF International

Forum Design GmbH“ organizuoja vieną

žinomiausių ir labiausiai vertinamų dizaino

konkursų: „iF“ APDOVANOJIMĄ UŽ GAMINIO

DIZAINĄ. Visame pasaulyje pripažintas

aukščiausios kokybės dizaino simboliu „iF“

APDOVANOJIMAS UŽ GAMINIO DIZAINĄ

kiekvienais metais sulaukia daugiau nei 5000

paraiškų iš 70 šalių.
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Specifikacijos

Priedai

įtraukta: Ąsotis, Receptų knygelė

Kilmės šalis

Pagaminta: Kinija

Bendrosios specifikacijos

Greičio nustatymų skaičius: 2

Produkto savybės: Galima plauti indaplovėje,

Integruota laido saugykla, Neslystančios

kojelės, „QUICKClean“

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Pastovumas

Pakuotė: > 90 % perdirbamos medžiagos

Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas

popierius

Techniniai duomenys

Ąsočio talpa: 1 l

Tirščių indo talpa: 2,1 l

Maitinimo laido ilgis: 1 m

Maitinimas: 1000 W

Įtampa: 220-240 V

Svoris ir matmenys

Pakuotės matmenys (I x P x A): 550 x 320 x

220 mm

Gaminio matmenys (IxPxA): 296 x 250 x

432 mm

Tiekimo vamzdžio skersmuo: 80 mm

Svoris su pakuote: 4,4 kg

Konstrukcija

Spalva: Balta

Apdaila

Sulčių ąsočio medžiaga: SAN

Pagrindinio korpuso medžiaga: SAN plastikinis
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