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Vers sap met zoveel vezels als u wilt
Kies tot 50% extra vezels

Met de FiberBoost-technologie kunt u zelf de gewenste textuur van uw sap

kiezen. Met een draai aan de knop gaat u van verfrissend helder sap naar dikker

sap met tot wel 50% meer vezels.

Kies de door u gewenste textuur van het sap

FiberBoost-technologie voor maximaal 50% extra vezels

Schoon binnen 1 minuut met de QuickClean-technologie

Eenvoudig schoon te maken zeef

Voeg water toe voor snelle voorreiniging

Pulp valt vanzelf in één reservoir

Drip Stop-systeem voor een schoon aanrecht

Vers sap, eenvoudig en snel

XXL-vultrechter (80 mm)

Krachtige 1000 W-motor

Stiller



Sapcentrifuge HR1919/70

Kenmerken

Drip Stop-systeem

Dankzij de geïntegreerde druppelstop blijft uw

aanrechtblad vlekkeloos schoon tussen

verschillende sapcentrifugesessies . Activeer

de druppelstop door aan de tuit te draaien.

Eenvoudig schoon te maken zeef

Dankzij de gepolijste zeef verwijdert u restjes

heel eenvoudig met een keukenspons.

FiberBoost-technologie

Met de FiberBoost-technologie kunt u zelf de

gewenste textuur van uw sap kiezen. Met een

draai aan de knop gaat u van verfrissend,

helder sap naar dikker sap met tot wel 50%

meer vezels. De unieke combinatie van slim

geregelde constante snelheden en een uniek

zeefontwerp maakt het mogelijk om zelf te

bepalen hoeveel vezels u in uw sap wenst,

zodat iedereen kan genieten van zijn of haar

favoriete sap.

Stiller

De nieuwe motor maakt minder geluid en

veroorzaakt minder trillingen, waardoor het

persen van sap stiller verloopt.

Voorspoelen

Met de unieke voorspoelfunctie van Philips

spoelt u snel uw sapcentrifuge schoon, zowel

nadat u klaar bent als tussendoor tijdens het

maken van verschillende sappen. Door water in

de stamper te gieten, kunt u een fontein maken

om ongewenste restanten weg te spoelen.

Al het vruchtvlees op één plek

Dankzij de ronde vorm zonder hoekjes en

gaatjes komen alle restjes in de

pulpopvangbak terecht.

XXL-vultrechter

Bespaar tijd en maak sneller sap. U hoeft de

meeste groente- en fruitsoorten niet meer in

stukken te snijden voordat u ze in de

sapcentrifuge doet. Plaats alles simpelweg in

de XXL-vultrechter van 80 mm en geniet van

elke dag een voedzaam drankje.

Krachtige 1000 W-motor

Maak moeiteloos sap van harde groenten en

fruit dankzij de krachtige motor van 1000 W.

IF DESIGN AWARD 2017

Bekroonde IF-producten en -projecten,

concepten en nog veel meer, geselecteerd door

de belangrijkste namen in de

ontwerpwereldElk jaar organiseert iF

International Forum Design GmbH een van 's

werelds beroemdste en meest geprezen

ontwerpwedstrijden: de iF DESIGN AWARD.

Erkend als symbool van uitzonderlijk design

over de hele wereld, verwelkomt de iF DESIGN

AWARD elk jaar meer dan 5000 inzendingen

uit 70 landen.
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Specificaties

Accessoires

Inclusief: Kan, Receptenboekje

Land van herkomst

Geproduceerd in: China

Algemene specificaties

Aantal snelheidsstanden: 2

Productkenmerken:

Vaatwasmachinebestendig, Geïntegreerd

opbergvak voor snoer, Antislipvoetjes,

QuickClean

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Technische specificaties

Capaciteit kan: 1 L

Capaciteit pulpvat: 2,1 L

Snoerlengte: 1 m

Vermogen: 1000 W

Voltage: 220 - 240 volt

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van verpakking (l x b x h): 550 x

320 x 220 mm

Afmetingen van product (l x b x h): 296 x 250

x 432 mm

Diameter vultrechter: 80 mm

Gewicht (incl. verpakking): 4,4 kg

Ontwerp

Kleur: Zwart

Afwerking

Materiaal kan: SAN

Materiaal hoofdunit: Plastic SAN
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