Råsaftcentrifug
Avance Collection
QuickClean - rengör på under
minuten
Kraftfull motor på 1000 W
XXL-rör - slipp förskära
grönsakerna
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Mer juice. Mindre jobb. Nu med funktionen
FiberBoost!
Välj upp till 50 % extra ﬁber
Färskpressad juice är ett enkelt sätt att tillsätta mer grönsaker i kosten. När vi tog
fram Philips Avance Råsaftcentrifug var vårt fokus att göra det så enkelt som
möjligt att juica. Råsaftcentrifugen har ett extra stort inmatningsrör som gör att du
slipper förskära grönsakerna och den kraftfulla motorn gör juice av de hårdaste
ingredienserna. Denna modell har även funktionen FiberBoost. En knapp på sidan
av maskinen reglerar juicens konsistens vilket gör att du kan välja mellan en
uppfriskande klar juice till en mer krämig juice med upp till 50 % mer ﬁbrer.
Välj önskad konsistens på juicen
FiberBoost - 50 % mer ﬁbrer
Rengör på under minuten med QuickClean
Släta, polerade ytor som är enkla att rengöra
Snabbrengör råsaftcentrifugen mellan ingredienser
Överblivet fruktkött samlas i en behållare
Droppstopp håller köksbänken ren
Färskpressad, näringsrik juice!
Tack vare XXL-inmatningsröret slipper du skära ingredienserna
Den kraftfulla motorn på 1000 W gör juice av de hårdaste ingredienserna utan
problem - t.o.m . hela rödbetor eller knippen av morötter.
Denna råsaftcentrifug är tystare än de äldre modellerna i serien
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Funktioner
Droppstopp

Tystare

XXL-inmatningsröret

Droppstoppet förhindrar att det droppar från
kranen precis efter du juicat vilket håller
köksbänken ren. Pipen med droppstopp är
mycket enkel att rengöra eftersom den är
löstagbar och tillverkad av material som kan
maskindiskas.

Denna modell råsaftcentrifug har dessutom en
tystare motor än de äldre modellerna. Den nya
motorn har lägre bullernivå och mindre
vibrationer så att hela juiceupplevelsen blir
tystare.

Du behöver inte dela eller skala frukten eller
grönsakerna, till och med hela äpplen eller
rödbetor går ner i inmatningstuben.
Kraftfull motor på 1000 W

Förrengöring
Sil som är enkel att rengöra

Råsaftcentrifugens sil har en helt slät yta släta,
så att du enkelt bara kan ta bort rester med en
köksvamp utan att behöva skrubba med
diskborste.
Funktionen FiberBoost gör juicen mer ﬁberrik

Funktionen PreClean gör att du enkelt kan
snabbrengöra råsaftcentrifugen mellan
ingredienser. Det är extra bra om ni är ﬂera
som vill juica med olika recept. Du häller bara
ett glas vatten ner i tuben och vrider på en
knapp. Det bildas då en kraftfull fontän i
maskinen, som eﬀektivt sköljer bort oönskade
ﬁbrer från inuti locket och gör silen lättare att
rengöra.
Allt fruktkött samlas på ett ställe

Med funktionen FiberBoost kan du välja att
göra en juice som innehåller mer ﬁbrer. En
knapp på sidan av maskinen reglerar juicens
konsistens vilket gör att du kan välja mellan en
uppfriskande klar juice till en mer tjock, krämig
juice som har upp till 50 % mer ﬁbrer.
Funktionen i råsaftcentrifugen gör det lättare att
anpassa juicen till olika familjemedlemmars
smak eller behov.

Allt fruktkött samlas i fruktköttsbehållaren till
den här juicemaskinen från Philips. Du behöver
inte ta bort överblivet fruktkött från andra delar
inne i maskinen t.ex. locket.

Pressa juice även ur mycket hårda frukter och
grönsaker utan problem med den starka motorn
på 1 000 W.

IF DESIGN AWARD 2017
IF-prisbelönta produkter, projekt, koncept och
mer, utvalda av de främsta namnen inom
design.Varje år organiserar iF International
Forum Design GmbH en av världens mest
hyllade och uppskattade
formgivningstävlingarna: iF DESIGN AWARD. iF
DESIGN AWARD är en symbol för utmärkt
design över hela världen och tar varje år emot
över 5 000 bidrag från 70 länder.
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Speciﬁkationer
Tillbehör
Medföljer: Kanna, Receptbok
Ursprungsland
Tillverkad i: Kina
Allmänna speciﬁkationer
Antal hastighetsinställningar: 2
Produktfunktioner: Tål att maskindiskas,
Inbyggd sladdförvaring, Stabiliserande fötter,
Quickclean

Hållbarhet
Förpackning: > 90 % återvunnet material
Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

432 mm
Matningsrörets diameter: 80 mm
Vikt inkl. förpackning: 4,4 kg

Tekniska speciﬁkationer
Kapacitet, behållare: 1 L
Fruktköttsbehållare, kapacitet: 2.1 L
Sladdlängd: 1 m
Eﬀekt: 1 000 W
Spänning: 220-240 V

Design
Färg: Svart

Vikt och mått
Förpackningens mått (LxBxH): 550 x 320 x
220 mm
Produktens mått (L x B x H): 296 x 250 x

Service
2 års världsomfattande garanti
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Legering
Material, kanna: SAN
Material i huvudenhet: SAN-plast

