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QuickClean - rengøring på 1 min

Kraftfuld motor på 1100 W

XXL-påfyldningsrør

 

HR1921/20

Næringsrig juice – nu med indstillingen fiber

boost.

FiberBoost - 50 % flere fibre

Friskpresset juice er en nem måde at tilsætte flere grøntsager i kosten på. 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. Denne model har også funktionen FiberBoost. En knap på siden

af maskinen regulerer juicens konsistens, hvilket gør, at du kan vælge mellem en

frisk, klar juice eller en mere cremet juice med op til 50 % flere fibre.

Vælg din foretrukne tekstur til juicen

FiberBoost- for en cremet, fiberrig juice

QuickClean - rengøring på 1 min

Si, som er nem at rengøre

Hurtigrengøring af saftpresseren mellem ingredienser

Frugtkødet ender naturligt i én beholder

Drypstop holder køkkenbordet rent

Næringsrig juice fuld af vitaminer

XXL-påfyldningsrør (80 mm)

Pres juice af de hårdeste ingredienser – 1100 W

Mere stille motor
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Vigtigste nyheder

Si, som er nem at rengøre

Takket være den polerede si er det meget nemt

at fjerne rester med en køkkensvamp.

Pres juice af de hårdeste ingredienser – 1100

W

Den kraftfulde motor på 1100 W presser juice af

selv de hårdeste ingredienser uden problemer

- fx hele rødbeder eller hele bundter af

gulerødder.

XXL-påfyldningsrør

Spar tid, og start presningen hurtigere. Du

behøver ikke længere at skære de fleste af

frugterne og grøntsagerne ud, så de passer i

juiceren. Bare put det hele ned i XXL-

påfyldningsrøret på 80 mm, og få et

næringsrigt boost hver dag.

FiberBoost-teknologi

Med funktionen FiberBoost kan du vælge at

lave en juice, som indeholder flere fibre. En

knap på siden af maskinen regulerer juicens

konsistens, hvilket gør, at du kan vælge mellem

en frisk, klar juice eller en lidt tykkere, mere

cremet juice, som indeholder op til 50 %

flere fibre. Denne funktion gør det lettere at

tilpasse juicen til de forskellige

familiemedlemmers smag og behov.

Mere stille motor

Denne model råsaftcentrifuge har en mere

stille motor end de ældre modeller i serien.

Den nye motor har et lavere støjniveau og

færre vibrationer, så hele juiceoplevelsen bliver

mere stille.

Hurtigrengøring

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

På grund af den runde form uden kroge og

krinkelkroge opsamles resterne i beholderen til

frugtkød.

Drypstop

Drypstoppet forhindrer, at saftpresseren

drypper, så køkkenbordet forbliver rent.

Drypstopstuden er meget nem at rengøre, da

den er aftagelig og kan gå i opvaskemaskinen.

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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Specifikationer

Tilbehør

Inklusive: Kande, Opskriftshæfte

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

Stor beholder til frugtkød: 2,1 L

Ledningslængde: 1 m

Strøm: 1100 W

Spænding: 220-240 V

Kapacitet: glas: 1 L

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: 4,7 kg

Design

Farve: Metal

Overflade

Materiale: kande: SAN

Materiale: basisenhed: Metal
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