Hefte før salg for Norge (2018, Desember 26)
Sentrifugejuicer
• QuickClean, rengjøres på under minuttet
• Kraftig motor på 1100 W
• XXL-rør; slipp å skjære opp grønnsakene

HR1921/20

Mer juice. Mindre arbeid. Nå med funksjonen
FiberBoost!
FiberBoost - 50 % mer fiber
Da vi utviklet Philips Avance Sentrifugejuicer hadde vi fokus på å gjøre juicing så lett som mulig. Sentrifugejuiceren har et stort
materør som gjør at du slipper å skjære opp grønnsakene før juicing, og den kraftige motoren lager juice av de hardeste
ingrediensene - t.o.m. hele hele gulrotbunter. Denne modellen har i tillegg funksjonen FiberBoost. En knapp på siden av maskinen
regulerer juicens konsistens, noe som gjør at du kan velge fra en forfriskende, klar juice til en mer kremaktig juice med opptil 50
% mer fiber.
Fordeler

Velg hvor mye fruktkjøtt du vil ha i juicen

• Dryppstopp holder kjøkkenbenken ren

• FiberBoost - for en kremaktig, fiberrik juice

Fersk juice når du vil

QuickClean - Rengjøring på under minuttet

• Kraftig motor på 1100 W
• XXL-materør (80 mm)
• Mer stillegående motor

• Sil som er enkel å rengjøre
• Hurtigrengjør sentrifugejuiceren mellom ingrediensene
• Fruktkjøttet samles automatisk i en beholder

Avance Collection

Funksjoner
Sil som er enkel å rengjøre

Hurtigrengjør sentrifugejuiceren mellom ingrediensene

Takket være den polerte silen er det svært enkelt å vaske vekk rester med en
kjøkkensvamp.

Funksjonen PreClean gjør at du lett kan hurtigrengjøre sentrifugejuiceren
mellom ingrediensene. Det er smart hvis dere er flere som vil ha juice med
forskjellige oppskrifter. Du heller bare et glass vann ned i røret og vrir på en
knapp. Da oppstår det en kraftig fontene i juicemaskinen som effektivt skyller
bort uønskede fibrer på innsiden av lokket og gjør silen enklere å rengjøre.

Kraftig motor på 1100 W
Den kraftige motoren på 1000 W lager juice av de hardeste ingrediensene
uten problemer - t.o.m. hele rødbeter og bunter med gulrot. Denne
råsaftsentrifugemodellen har dessuten en mer stillegående motor. Motoren
har lavere støynivå og mindre vibrasjoner slik at hele juiceopplevelsen blir
stillere.

Alt fruktkjøttet på ett sted

XXL-materør

På grunn av den runde formen uten kriker og kroker samles restene opp i
fruktkjøttbeholderen.
Dryppstopp
Spar tid og lag juice raskere. Du trenger ikke lenger å skjære opp de fleste
frukter og grønnsaker for å få dem til å passe i denne juicemaskinen. Bare
sleng alt i XXL-materøret på 80 mm, og gled deg over litt ekstra næring hver
eneste dag.
FiberBoost-teknologi
Dryppstopp hindrer at det drypper fra kranen rett etter juicing, noe som
holder kjøkkenbenken ren. Tuten med dryppstopp er svært enkel å rengjøre,
siden den kan tas løs og er laget av et materiale som kan vaskes i
oppvaskmaskinen.

Med funksjonen FiberBoost kan du velge å lage en juice som inneholder mer
fiber. En knapp på siden av maskinen regulerer juicens konsistens, noe som
gjør at du kan velge en forfriskende, klar juice eller en mer kremaktig juice
med opptil 50 % mer fiber. Denne funksjonen gjør det lettere å tilpasse juicen
til hvert enkelt familiemedlems smak eller behov.
Mer stillegående motor

Denne råsaftsentrifugemodellen har dessuten en mer stillegående motor enn
de tidligere modellene. Den nye motoren har lavere støynivå og mindre
vibrasjoner slik at hele juiceopplevelsen blir stillere.
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Avance Collection
Opprinnelsesland
Produsert i

Diameter på materør
Vekt, inkl. emballasje

Kina

Generelle spesifikasjoner
Antall hastighetsinnstillinger
Produktfunksjoner

Utforming
2

Farge

Kan vaskes i oppvaskmaskin
Integrert ledningsoppbevaring
Sklisikre føtter
QuickClean

Service
To års verdensomspennende garanti

Materiale, mugge
Materiale i hoveddelen

Høyde
Bredde
Dybde
Nettovekt
Bruttovekt
EAN
Antallet produkter
som følger med
Opprinnelsesland
Harmonisert systemkode

> 90 % resirkulerte materialer
100 % resirkulert papir

2,1 L
1m
1100 W
220–240 V
1L

33,00 cm
32,00 cm
55,00 cm
4,54 kg
6,05 kg
08710103777366
1
CN
850940

Ytre eske
Lengde
Bredde
Høyde
Bruttovekt
EAN
Antall emballasjer

Mål og vekt
Emballasjens mål
(L x B x H)
Mål, produkt
(L x B x H)

SAN
Metall

Mål, emballasje

Ja

Tekniske spesifikasjoner
Kapasitet for fruktkjøttbeholder
Ledningslengde
Drift
Spenning
Kanne, kapasitet

Metall

Overflate

Bærekraft
Emballasje
Brukerhåndbok

80 millimeter
4,7 kg

550 x 320 x 330 millimeter
296 x 250 x 432 millimeter

56,30 cm
34,90 cm
33,80 cm
6,65 kg
18710103777363
1
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