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Φρέσκος χυμός με την ποσότητα ινών που σας αρέσει

Επιλέξτε έως 50% επιπλέον ίνες

Με την τεχνολογία FiberBoost μπορείτε να επιλέξετε την υφή χυμού που προτιμάτε, από ένα

δροσιστικό καθαρό χυμό έως έναν πιο παχύρρευστο χυμό με 50% επιπλέον ίνες, πατώντας

απλώς το αντίστοιχο κουμπί.

Επιλέξτε την υφή χυμού που προτιμάτε

Τεχνολογία FiberBoost με έως 50% επιπλέον ίνες

Καθαρίστε σε 1 λεπτό με την τεχνολογία QuickClean

Σουρωτήρι εύκολο στον καθαρισμό

Πριν τη χρήση καθαρίστε με ένα πέρασμα νερό

Ο πολτός πέφτει σε ένα δοχείο

Σύστημα διακοπής σταξίματος (dripstop) για καθαρό πάγκο

Φρέσκος χυμός ανά πάσα στιγμή

Στόμιο τροφοδοσίας XXL (80 mm)

Πανίσχυρο μοτέρ 1000 W

Αθόρυβο
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Χαρακτηριστικά

Σύστημα διακοπής σταξίματος (dripstop)

Το ενσωματωμένο σύστημα διακοπής σταξίματος

(dripstop) σταματά τη ροή του χυμού ανάμεσα στις

χρήσεις για πεντακάθαρο πάγκο. Ενεργοποιήστε τη

λειτουργία περιστρέφοντας απλώς το στόμιο.

Σουρωτήρι εύκολο στον καθαρισμό

Το σουρωτήρι έχει ομαλές επιφάνειες για να

μπορείτε να καθαρίζετε πολύ εύκολα τα υπολείμματα

με ένα σφουγγάρι.

Τεχνολογία FiberBoost

Με την τεχνολογία FiberBoost μπορείτε να επιλέξετε

την υφή χυμού που προτιμάτε, από ένα δροσιστικό

καθαρό χυμό έως έναν πιο παχύρρευστο χυμό με

50% επιπλέον ίνες, πατώντας απλώς το αντίστοιχο

κουμπί. Με τις έξυπνα ελεγχόμενες σταθερές

ταχύτητες και το μοναδικό σε σχεδιασμό σουρωτήρι

μπορείτε να απολαμβάνετε τον αγαπημένο σας χυμό

με περισσότερες ή λιγότερες ίνες.

Αθόρυβο

Το νέο μοτέρ παράγει λιγότερο θόρυβο και

κραδασμούς για αθόρυβη λειτουργία αποχυμωτή.

Προκαθαρισμός

Με τη μοναδική λειτουργία προκαθαρισμού της

Philips, μπορείτε να ξεπλένετε γρήγορα τον

αποχυμωτή όταν φτιάχνετε διαφορετικούς χυμούς ή

μετά τη χρήση. Ρίχνοντας νερό στο εξάρτημα

ώθησης, μπορείτε να δημιουργήσετε μια βρύση νερού

για την απομάκρυνση των ανεπιθύμητων

υπολειμμάτων.

Ο πολτός σε ένα σημείο

Χάρη στο στρογγυλό και λείο σχήμα, τα υπολείμματα

συλλέγονται στο δοχείο πολτού.

Στόμιο τροφοδοσίας XXL

Εξοικονομήστε χρόνο και ξεκινήστε να φτιάχνετε

τον χυμό σας πιο γρήγορα. Τώρα πια τα

περισσότερα φρούτα και λαχανικά χωράνε στον

αποχυμωτή χωρίς να τα κόψετε. Απλά σπρώξτε τα

στο τεράστιο στόμιο τροφοδοσίας 80 mm και

απολαύστε ένα θρεπτικό ποτήρι χυμό κάθε μέρα.

Πανίσχυρο μοτέρ 1000 W

Απολαύστε χυμούς από τα πιο σκληρά φρούτα και

λαχανικά χωρίς κόπο με το ισχυρό μοτέρ 1000 W.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ IF 2017

Τα προϊόντα και τα έργα, οι ιδέες και άλλα στα οποία

απονέμεται το βραβείο IF επιλέγονται από τα

κορυφαία ονόματα στο χώρο της σχεδίασηςΚάθε

χρόνο, η iF International Forum Design GmbH

διοργανώνει έναν από τους πλέον δημοφιλείς και

καταξιωμένους διαγωνισμούς σχεδίασης

παγκοσμίως: το ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ iF.

Αναγνωρισμένο διεθνώς ως σύμβολο σχεδιαστικής

υπεροχής, το ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ iF δέχεται πάνω

από 5.000 υποβολές συμμετοχής από 70 χώρες κάθε

χρόνο.
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Προδιαγραφές

Αξεσουάρ

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία: Κανάτα, Βιβλίο

συνταγών

Χώρα προέλευσης

Κατασκευάζεται στην: Κίνα

Γενικές προδιαγραφές

Αριθμός ρυθμίσεων ταχύτητας: 2

Λειτουργίες προϊόντος: Πλένεται στο πλυντήριο

πιάτων, Μηχανισμός τυλίγματος καλωδίου,

Αντιολισθητικά πέλματα, Quickclean

Σέρβις

Διετής εγγύηση διεθνώς

Βιωσιμότητα

Περίβλημα: > 90% ανακυκλωμένα υλικά

Εγχειρίδιο: 100% ανακυκλωμένο χαρτί

Τεχνικές προδιαγραφές

Χωρητικότητα κανάτας: 1 Α

Δοχείο πολτού για μεγάλες ποσότητες: 2,1 Α

Μήκος καλωδίου: 1 μ.

Ρεύμα: 1000 W

Τάση: 220-240 volt

Βάρος και διαστάσεις

Διαστάσεις συσκευασίας (ΜxΠxΥ): 550 x 320 x

220 χιλ.

Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ): 296 x 250 x 432 χιλ.

Διάμετρος στομίου τροφοδοσίας: 80 χιλ.

Βάρος με τη συσκευασία: 4,4 κ.

Σχεδίαση

Χρώμα: Μαύρο

Φινίρισμα

Υλικό κατασκευής κανάτας: SAN

Υλικό κυρίως σώματος: Πλαστικό SAN
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