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HR1922/20

Friss gyümölcslé a kedvelt rostokkal
Válasszon akár 50%-kal több rostot

A FiberBoost technológia lehetővé teszi, hogy egyetlen gombnyomással

kiválassza az Ön számára megfelelő sűrűségű levet az átlátszó, frissítő változattól

az akár 50%-kal több rostot tartalmazó, krémesebb állagúig.

Válassza ki az Ön számára megfelelő sűrűségű levet

FiberBoost technológia, akár 50%-kal több rost

1 perces tisztítás a QuickClean technológia segítségével

Könnyen tisztítható szűrő

A gyors előtisztításhoz csak öntsön bele vizet

A gyümölcshús az edénybe esik

Cseppzáró rendszer a konyhapult tisztán tartásáért

Frissítő ital az Ön kényeztetésére

XXL adagolócső (80 mm)

Egyszerre akár 3 liter gyümölcslé készíthető

Nagy teljesítményű, 1200 W-os motor

Minden alkatrész egyszerűen és gyorsan felszerelhető

Csendesebb



Gyümölcscentrifuga HR1922/20

Fénypontok

FiberBoost technológia

A FiberBoost technológia lehetővé teszi, hogy

egyetlen gombnyomással kiválassza az Ön

által kedvelt textúrájú turmixot, a frissítő,

átlátszó gyümölcslétől kezdve a krémesebb,

akár 50%-kal több rostot tartalmazó turmixig.

Az intelligensen kontrollált állandó sebességek

és az egyedi szűrő kialakítás egyedi

kombinációja lehetővé teszi, hogy a

gyümölcslé több, vagy kevesebb rostot

tartalmazzon, így mindenki élvezheti saját

kedvencét.

Nagy teljesítményű, 1200 W-os motor

Az erős, 1200 W-os motorral a legkeményebb

gyümölcsök és zöldségek is erőfeszítés nélkül

turmixolhatók.

Az összes gyümölcshús egy helyen

A beszögellések és sarkok nélküli kerek

formának köszönhetően a maradékok

összegyűlnek a gyümölcshúsgyűjtőben.

XXL méretű adagolócső

Takarítson meg időt, és kezdje el gyorsabban a

gyümölcslékészítést. A legtöbb gyümölcsöt és

zöldséget nem kell felaprítania ahhoz, hogy

beleférjen a gyümölcscentrifugába. Csak be

kell dobnia a gyümölcsöket a 80 mm-es XXL

adagolócsőbe, és már élvezheti is a

tápanyagdús leveket mindennap.

Könnyen tisztítható szűrő

A fényezett szűrőnek köszönhetően a

maradványok könnyen letisztíthatók egy

konyhai mosogatószivaccsal.

Cseppzáró rendszer

A beépített cseppzáró lehetővé teszi, hogy

anélkül tarthasson szünetet, hogy a konyhai

pult maszatos lenne. Aktiválja a cseppzáró

funkciót a kifolyócső egyszerű elfordításával.

Egyszerre akár 3 liter gyümölcslé készíthető

Egyszerre akár 3 liter gyümölcslé is készíthető

a gyümölcshúsgyűjtő ürítése nélkül.

Előtisztító

A Philips egyedi előtisztítási funkciója

lehetővé teszi, hogy könnyen tisztára mossa a

gyümölcscentrifugát két különböző gyümölcslé

készítése között. Vizet öntve a betöltőbe, a

szökőkútszerűen áramló víz leöblíti a

nemkívánatos maradékokat.

Csendesebb

Az új motor kevesebb zajt és rezgést kelt, így a

gyümölcslé készítés folyamata csendesebb.

Gyors és egyszerű összeszerelés

A gyümölcscentrifuga kialakítása különlegesen

átgondolt, ami lehetővé teszi az alkatrészek

gyors és egyszerű összeszerelését.

IF FORMATERVEZÉSI DÍJ 2017

IF-díjas termékek és projektek, koncepciók stb.,

melyeket a legnagyobb nevű dizájnerek

választanak kiAz iF International Forum Design

GmbH minden évben megrendezi a világ egyik

legünnepeltebb és legnívósabb formatervezői

versenyét: az IF FORMATERVEZÉSI DÍJAT. A

világszerte a formatervezői tökéletesség

szimbólumaként elismert IF

FORMATERVEZÉSI DÍJRA több mint 70

országból, több mint 5000 pályázat érkezik

minden évben.
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Műszaki adatok

Tartozékok

Mellékelve: Kanna, Angol nyelvű nyomtatott

receptfüzet (magyar nyelvű receptfüzet

elektronikus formában elérhető)

Származási hely

Gyártó ország: Kína

Általános jellemzők

Sebességbeállítások száma: 2

Termékjellemzők: Mosogatógépben tisztítható,

Beépített kábeltároló, Csúszásmentes talp,

QuickClean

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Műszaki adatok

Gyümölcshústároló kapacitása: 2,1 L

Vezetékhossz: 1 m

Energiaellátás: 1200 W

Feszültség: 220–240 V

Légyűjtő kapacitása: 1 L

Tömeg és méretek

Csomag méretei (H x Sz x M): 550 x 320 x

330 mm

A termék méretei (Ho x Szé x Ma): 296 x 250

x 432 mm

Adagolócső átmérője: 80 mm

Tömeg, a csomagolással együtt: 4,7 kg

Formatervezés

Szín: Metallic

Kidolgozás

A légyűjtő anyaga: Műanyag

A készülék anyaga: Fém
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