Espremedor
Avance Collection
Tecnologia FiberBoost
QuickClean
3 L, tubo XXL
1200 W
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Sumo fresco com as ﬁbras que desejar
Escolha até 50% de ﬁbras extra
A tecnologia FiberBoost permite-lhe seleccionar a textura de sumo que prefere.
Com um movimento de um botão, selecciona um sumo sem polpa ou um sumo
mais espesso com até 50% mais de ﬁbra.
Seleccione a textura de sumo que prefere
Tecnologia FiberBoost com até 50% de ﬁbras extra
Limpo em 1 minuto com tecnologia QuickClean
Coador fácil de limpar
Basta adicionar água para uma pré-limpeza rápida
A polpa cai naturalmente para um recipiente
Antipingos para uma bancada de cozinha limpa
Sumo fresco à sua disposição
Tubo de alimentos XXL (80 mm)
Até 3 L de uma só vez
Motor potente de 1200 W
Montagem rápida e fácil de todas as peças
Mais silencioso

Espremedor
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Destaques
Tecnologia FiberBoost

A tecnologia FiberBoost permite-lhe
seleccionar a textura de sumo que prefere. Com
um movimento de um botão, selecciona
um sumo sem polpa refrescante ou um sumo
mais espesso com até 50% mais de ﬁbra. A
combinação exclusiva de velocidades
constantes de controlo inteligente com um
design de coador exclusivo permite obter mais
ou menos ﬁbras no seu sumo, para que todos
possam desfrutar da textura favorita.

espremedor, basta introduzir tudo no tubo de
alimentos XXL de 80 mm e desfrutar de uma
injecção de nutrientes todos os dias.

ou depois de terminar a extracção. Ao verter
água para o calcador, está a criar uma fonte de
água que enxagua os resíduos indesejados.

Coador fácil de limpar

Mais silencioso

Graças ao coador polido, é muito fácil eliminar
os resíduos com uma esponja de cozinha.

O novo motor possui níveis inferiores de ruído
e vibração que tornam a experiência geral de
extracção mais silenciosa.

Dripstop
Montagem rápida e fácil

Motor potente de 1200 W
Extraia sumo das frutas e dos legumes mais
difíceis sem esforço com o potente motor de
1200 W.
Toda a polpa num só local
O sistema antipingos integrado permite-lhe
efectuar uma pausa entre sessões de
extracção, mantendo a sua bancada
imaculada. Para activar o sistema antipingos,
basta rodar o bico.

Graças ao seu formato redondo sem cantos
escondidos, os resíduos são recolhidos no
recipiente para polpa.

Até 3 L de uma só vez
Pode fazer até 3 L de sumo de uma só vez,
sem precisar de esvaziar o recipiente para a
polpa.
Pré-limpeza

Tubo de alimentos XXL

Poupe tempo e comece a fazer sumos mais
rapidamente. Já não precisa de cortar a maior
parte das frutas e legumes para caberem neste

O espremedor tem um design intuitivo que lhe
permite montar todas as peças de forma rápida
e fácil.

Função de pré-limpeza exclusiva da Philips
permite-lhe enxaguar rapidamente o seu
espremedor quando muda para outros sumos

IF DESIGN AWARD 2017
Produtos e projectos, conceitos e muito mais
galardoados com o prémio IF DESIGN AWARD,
seleccionados pelos grandes nomes do
designTodos os anos, a iF International Forum
Design GmbH organiza uma das competições
de design mais famosas e valorizadas em todo
o mundo: o iF DESIGN AWARD. Reconhecido
como um símbolo da excelência de design em
todo o mundo, o iF DESIGN AWARD recebe
todos os anos mais de 5000 participações de
70 países.
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Especiﬁcações
Acessórios
Incluído: Jarro, Folheto de receitas
País de origem
Fabricada na: China
Especiﬁcações gerais
Número de regulações de velocidade: 2
Características do produto: Laváveis na
máquina de lavar a loiça, Compartimento do
ﬁo integrado, Suporte antideslize, QuickClean

Sustentabilidade
Embalagem: > 90 % de materiais reciclados
Manual do utilizador: 100% de papel reciclado

432 mm
Diâmetro do tubo dos alimentos: 80 mm
Peso incluindo a embalagem: 4,7 kg

Especiﬁcações técnicas
Capacidade do recipiente para a polpa: 2,1 L
Comprimento do cabo de alimentação: 1 m
Potência: 1200 W
Voltagem: 220-240 V
Capacidade do jarro: 1 L

Design
Cor: Metálica

Peso e dimensões
Dimensões da embalagem (CxLxA): 550 x 320
x 330 mm
Dimensões do produto (CxLxA): 296 x 250 x

Assistência
2 anos de garantia mundial
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Acabamento
Material do jarro: Plástico
Material da estrutura principal: Metal

