MicroMasticatingslowjuicer
Avance Collection
Tot 90% sap-extractie
Eenvoudig schoonmaken in 60
seconden
Slank design

HR1945/80

Schenk al het goede in uw glas
MicroMasticating haalt tot 90%* uit het fruit
Dankzij de innovatieve MicroMasticating-technologie van Philips worden de cellen
van uw groente en fruit geopend zodat u hier zoveel mogelijk uit kunt halen. Nu
met kortere bereidingstijd dankzij de grote vultrechter. Na het persen kunnen alle
onderdelen worden schoongespoeld.
Haal al het goede uit fruit en groente
MicroMasticating haalt tot 90%* uit het fruit
Maak sap van al uw favorieten, met inbegrip van bananen en mango's
Doe blaadjes, bladgroente en noten in uw drinken
Met de Pre-clean-functie worden ook de laatste druppels sap uitgeperst
Eindelijk een slowjuicer die u gewoon kunt schoonspoelen
Minder voorbereiding met 2x grotere vultrechter
Gemakkelijk demontabel en schoonspoelen zonder keukenhulp
Uniek ontwerp zonder zeef voor reinigen in minder dan 1 minuut
Innovatieve druppelstop houdt uw aanrecht schoon
Slim ontworpen voor uw keuken
Slanke slowjuicer met alle onderdelen geïntegreerd
Maak sap rechtstreeks in uw glas
Met inspirerend receptenboekje
De afneembare onderdelen kunnen worden opgeborgen in de pulpopvangbak
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Kenmerken
MicroMasticating-technologie

ook bepaalde soorten noten verwerken. Zo kunt
u bijvoorbeeld amandelmelk maken van
amandelen.

Innovatieve druppelstop

Voorspoelfunctie

Fruit en groenten hebben duizenden cellen die
sap, vitaminen en andere essentiële
voedingsstoﬀen bevatten. Dankzij de
innovatieve MicroMasticating-technologie van
Philips worden de cellen van uw groente en
fruit geopend, en perst u zo veel mogelijk uit
uw ingrediënten, zodat tot 90%* van uw fruit in
het glas komt en niet bij het afval.
Van zacht fruit tot harde groenten

De pre-clean-functie is een speciaal
programma dat de laatste druppels sap uit de
sapcentrifuge perst en tegelijkertijd de
binnenkant van uw product reinigt. Zo haalt u
het beste uit uw fruit en groenten en voorkomt
u dat waardevol sap bij het reinigingsproces
verloren gaat.
QuickClean in één minuut

Maak heerlijke gezonde sappen van zacht fruit
en harde groenten. Maak uw favoriete
combinaties en gebruik dit product zelfs voor
ingrediënten met veel zetmeel, zoals bananen
of mango's, die normaal gesproken erg lastig
tot sap te verwerken zijn.</
Blaadjes, bladgroente en noten

Zo ontworpen dat hij makkelijk uit elkaar
gehaald kan worden, met naadloze
onderdelen, kan deze slowjuicer snel worden
schoongemaakt met kraanwater. Omdat er
geen scherpe randen zijn, worden de vezels of
deeltjes van ingrediënten in een paar
seconden weggespoeld.

Met de volledig geïntegreerde druppelstop kunt
u pauzes inbouwen tussen het persen en toch
uw aanrechtblad altijd schoon houden. Druk
gewoon op de onderkant van de saptuit om de
sapstroom te stoppen zonder dat uw vingers
nat worden.
Slank ontwerp
Dankzij het geoptimaliseerde ontwerp met een
breedte van 11 cm kan deze slowjuicer altijd op
het aanrecht blijven, zodat hij voortdurend
gereed is voor gebruik. Hij neemt heel weinig
ruimte in beslag, zowel bij opslag als gebruik,
omdat alle onderdelen zijn geïntegreerd, zodat
u geen externe onderdelen nodig hebt
wanneer u sap maakt.
Rechtstreeks in uw glas
Als u sap rechtstreeks in het glas perst, kunt u
het sap per glas naar de smaak van uw
gezinsleden maken, zonder dat u extra
onderdelen hoeft te gebruiken en schoon te
maken, terwijl u uw aanrecht vrijhoudt.

Ontwerp zonder zeef

Blaadjes en bladgroente vol vezels zijn ook
geweldige ingrediënten voor gezonde sappen;
u kunt het allemaal verwerken in deze
sapcentrifuge. Tarwegras, spinazie en vele
andere ingrediënten vormen dankzij de
MicroMasticating-technologie een belangrijke
toevoeging voor uw gezondheid. U kunt zelfs

Ons unieke ontwerp zonder zeef laat het sap
ongehinderd in uw glas stromen door een ﬁlter
dat alle ongewenste delen van het sap
verwijdert, en is zo gemakkelijk schoon te
maken dat u geen borstel nodig hebt.

IF DESIGN AWARD
Bekroonde IF-producten en -projecten,
concepten en nog veel meer, geselecteerd door
de belangrijkste namen in de
ontwerpwereld.Elk jaar organiseert iF
International Forum Design GmbH een van 's
werelds beroemdste en meest geprezen
ontwerpwedstrijden: de iF DESIGN AWARD.
Erkend als symbool van uitzonderlijk design
over de hele wereld, verwelkomt de iF DESIGN
AWARD elk jaar meer dan 5000 inzendingen
uit 70 landen.
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Speciﬁcaties
Accessoires
Inclusief: Kan, Receptenboekje

Service
2 jaar wereldwijde garantie

Land van herkomst
Geproduceerd in: China

Duurzaamheid
Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Algemene speciﬁcaties
Productkenmerken:
Vaatwasmachinebestendig, Antislipvoetjes,
Aan/uitschakelaar, Veiligheidsvergrendeling,
QuickClean

Technische speciﬁcaties
Capaciteit kan: 1 L
Capaciteit pulpvat: 1 L
Snoerlengte: 1 m
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Frequentie: 50-60 Hz
Vermogen: 200 W
Voltage: 220 - 240 volt
Ontwerp
Kleur: Wit/grijs
Afwerking
Materiaal accessoires: Metalen
veiligheidsvergrendeling
Materiaal kan: Plastic
Materiaal hoofdunit: Plastic
Materiaal pulpopvangbak: Plastic

* Interne tests, steeds uitgevoerd met 1000 gram
druiven, appels, zwarte bessen, aardbeien, tomaten,
watermeloen, sinaasappels en granaatappels.

