Odšťavňovač s technologií
MicroMasticating
Avance Collection
Až 90% extrakce
Rychlé očištění, za 60 sekund
Tenký design

HR1945/80

Naplňte si sklenici skvělou chutí a vůní
Technologie MicroMasticating extrahuje až 90 %* z objemu ovoce
Inovativní technologie MicroMasticating od společnosti Philips je navržena tak, aby rozevřela buněčné komory
ovoce a zeleniny a vymačkala z nich maximum. Nyní s kratší dobou přípravy díky velké plnicí trubici. Po
odšťavňování lze všechny díly umýt opláchnutím.
Vymačkejte si všechnu chuť a vůni z ovoce a zeleniny
Technologie MicroMasticating extrahuje až 90 %* z objemu ovoce
Vymačkejte šťávu ze všeho, co máte rádi, včetně banánů a manga
Přidejte do svého nápoje i listovou zeleninu a ořechy
Funkce předčištění umožňuje získat i poslední kapku šťávy
Konečně odšťavňovač, který se snadno umývá
Méně příprav díky 2x větší plnicí trubici
Snadno odnímatelné části, možnost čištění bez pomoci kuchyňského náčiní
Jedinečná konstrukce bez síta umožňující čištění pod 1 minutu
Díky inovativnímu systému zabraňujícímu odkapávání zůstane vaše kuchyňská linka čistá
Důmyslně navrženo pro vaši kuchyni
Tenký design s plně integrovanými součástmi
Odšťavňujte přímo do sklenice
Obsahuje knihu inspirujících receptů
Odnímatelné součásti lze skladovat v nádobě na dužninu
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Přednosti
Technologie MicroMasticating

Funkce předčištění

Inovativní systém zabraňující odkapávání

V ovoci a zelenině jsou tisíce buněk
obsahujících šťávu, vitamíny a další důležité
živiny. Inovativní technologie MicroMasticating
společnosti Philips vymačkává z buněk vašich
oblíbených surovin maximum složek, takže až
90 %* z objemu ovoce skončí ve vaší sklenici,
a ne v odpadu.

Funkce předčištění je speciální program, díky
němuž z odšťavňovače získáte i poslední kapku
šťávy, čímž se zároveň vyčistí vnitřek
výrobku. To vám pomůže, abyste z ovoce a
zeleniny dostali to nejlepší a vaše vzácná
šťáva neskončila při procesu čištění v odpadu.

Plně integrovaný systém zabraňující
odkapávání vám umožní udělat si pauzu mezi
jednotlivými momenty, kdy budete
odšťavňovat, a udrží vaši kuchyňskou linku
stále zcela čistou. Stačí stisknout spodek
výpustního otvoru pro šťávu a proud se zastaví,
aniž byste si namočili prsty.

QuickClean – čištění za 1 minutu
Od měkkého ovoce po tvrdou zeleninu

Vyrobte si výbornou zdravou šťávu z měkkého
ovoce i z tvrdé zeleniny. Můžete si připravit
všechny své oblíbené kombinace a použít
tento výrobek i pro suroviny s vyšším obsahem
škrobu, které je jinak velmi obtížné odšťavnit,
jako jsou například banány nebo mango.</

Tenký design
Díky optimalizovanému designu o šířce 11 cm
může být odšťavňovač stále na vaší kuchyňské
lince, připravený začít kdykoli vyrábět šťávu. Při
skladování i užívání zabere jen velmi málo
místa, jelikož je plně integrovaný, takže při
odšťavňování nebudete potřebovat žádný
prostor navíc.
Díky snadno odnímatelným částem bez okrajů
je možné odšťavňovač rychle umýt pouze za
použití vody z kohoutku. Vzhledem k tomu, že
výrobek neobsahuje žádné ostré kraje, lze
vlákna či částečky surovin vypláchnout během
pár vteřin.

Přímo do sklenice
Odšťavňování přímo do sklenice vám umožní,
abyste každý nápoj připravili podle toho, na co
má vaše rodina chuť. Nebudete také muset
zbytečně čistit žádné součásti a vaše
kuchyňská linka bude dokonale čistá.

Konstrukce bez síta
Listová zelenina a ořechy

Listová zelenina obsahuje hodně vlákniny,
takže je výbornou surovinou na výrobu
zdravých šťáv a klidně ji můžete v odšťavňovači
zpracovat. Mladá pšenice, špenát a mnohé
další suroviny mohou být díky technologii
MicroMasticating každodenní součástí vašeho
džusu, která významně podporuje zdraví.
Můžete dokonce použít i určité druhy ořechů a
připravit si např. mandlové mléko z mandlí.

Jedinečná konstrukce bez síta umožňuje, aby
šťáva tekla do sklenice bez problému skrz ﬁltr,
který zachytí všechny nežádoucí části. Výrobek
lze snadno vyčistit i bez použití kartáče.

Ocenění IF DESIGN AWARD
Výrobky, projekty, koncepty a další, jimž byla
udělena cena IF odborníky v oblasti
designu.Každý rok pořádá sdružení iF
International Forum Design GmbH jednu
z nejoceňovanějších a nejoslavovanějších
světových soutěží v designu: iF DESIGN
AWARD. Celosvětově uznávaná jako symbol
výjimečného designu přijímá soutěž iF
DESIGN AWARD více než 5 000 návrhů ze
70 zemí každý rok.
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Speciﬁkace
Příslušenství
Včetně: Konvice, Receptář

Podpora udržitelného rozvoje
Balení: >90 % recyklovaných materiálů
Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Země původu
Vyrobeno v: Číně
Obecné speciﬁkace
Vlastnosti výrobku: Vhodné do myčky,
Protiskluzové podložky, Vypínač, Bezpečnostní
zámek, Systém Quickclean

Technické údaje
Kapacita nádoby: 1 L
Kapacita nádoby na dužinu: 1 L
Délka kabelu: 1 m
Frekvence: 50–60 Hz
Spotřeba: 200 W
Napětí: 220–240 V

Design
Barva: Šedobílá
Povrchová úprava
Materiál příslušenství: Kovový bezpečnostní
zámek
Materiál nádoby: Plast
Materiál hlavního těla: Plast
Nádoba na odpad: Plast

Servis
2letá celosvětová záruka: Ano
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* *Interní testy prováděné postupně s 1 000 g
hroznového vína, jablek, ostružin, jahod, rajčat, vodního
melounu, pomerančů a granátových jablek.

