Philips Avance Collection
Storcător
MicroMasticating

Eliberează tot ce este mai bun în paharul tău
Extrage până la 90 % din fruct
Curăţare rapidă, în 60 s
Design subţire

MicroMasticating extrage până la 90%* din fruct
Tehnologia inovatoare MicroMasticating de la Philips este concepută să deschidă celulele
fructelor şi legumelor pentru o stoarcere optimă. Timpul de preparare este acum redus graţie
tubului mare de alimentare. După stoarcere, toate piesele pot fi curăţate prin clătire.
Extrage tot ce este mai bun din fructe și legume
• MicroMasticating extrage până la 90%* din fruct
• Stoarce fructele tale preferate, inclusiv banane și mango
• Include frunze, legume verzi și fructe lemnoase în băuturile tale
• Funcţia de precurăţare stoarce până la ultima picătură de suc
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Un storcător pe care îl poţi clăti sub jet de apă
• Timp redus de pregătire cu tubul de alimentare de 2 ori mai mare
• Se demontează ușor și se curăţă fără a fi nevoie de ustensile de bucătărie
• Design unic fără sită pentru curăţare într-un singur minut
• Sistemul inovator antipicurare te ajută să nu murdărești blatul
Proiectat atent pentru bucătăria ta
• Storcător subţire cu toate piesele integrate
• Suc direct în paharul tău
• Carte de bucate inclusă
• Piesele demontabile se pot depozita în recipientul pentru pulpă
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Repere
Tehnologie MicroMasticating

Frunze, legume verzi și fructe lemnoase

QuickClean într-un minut

Fructele și legumele conţin multe mii de celule
care conţin suc, vitamine și alte substanţe
nutritive vitale. Tehnologia inovatoare
MicroMasticating de la Philips este concepută
să deschidă celulele pentru a stoarce la
maximum ingredientele tale preferate,
ajutându-te să obţii până la 90%* din fructe în
pahar, nu la gunoi.

Frunzele și legumele verzi bogate în fibre sunt
și ele ingrediente foarte bune pentru sucuri
sănătoase și toate pot fi procesate cu acest
storcător. Iarba de grâu, spanacul și multe
altele pot aduce un plus de sănătate sucurilor
cu ajutorul tehnologiei MicroMasticating. Poţi
chiar să adaugi anumite nuci, cum ar fi
migdalele, pentru a prepara lapte de migdale.

Având un design cu o demontare ușoară și
componente fără rame, acest storcător se
curăţă ușor numai cu apă de la robinet. Pentru
că nu există margini ascuţite, fibrele sau
particulele ingredientelor se curăţă în câteva
secunde.

De la fructe moi până la legume tari

Funcţie de pre-curăţare

Prepară sucuri sănătoase delicioase din fructe
moi și legume tari. Poţi stoarce toate
combinaţiile preferate și poţi folosi acest
produs chiar și pentru fructele cu amidon, care,
de obicei, sunt greu de stors, cum ar fi banana
și mango.</

Funcţia de pre-curăţare este un program
special care stoarce și ultima picătură de suc
din storcător, curăţându-l în același timp. Acest
lucru te ajută să obţii tot ce este mai bun din
fructe și legume fără să pierzi cantităţi mari de
suc care se elimină la curăţare.

Design fără sită

Designul unic fără sită permite sucului să curgă
ușor în pahar printr-un filtru care elimină
ingredientele nedorite din suc și este atât de
ușor de curăţat că nu îţi trebuie nicio perie.

PREMIUL IF PENTRU DESIGN
Produse, proiecte, concepte și multe
altele premiate IF, selectate de cele mai de
renume nume din design.
iF International Forum Design GmbH
organizează în fiecare an unul dintre cele
mai renumite și apreciate concursuri de
design: PREMIUL iF PENTRU DESIGN.
Recunoscut ca simbol al excelenţei în
design la nivel mondial, PREMIUL iF
PENTRU DESIGN întâmpină peste 5.000
de înscrieri din 70 de ţări în fiecare an.
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Specificaţii
Accesorii

• Incluse: Vas, Carte de reţete

Ţara de origine
• Fabricat în: China

Specificaţii generale

• Caracteristicile produsului: Lavabil în mașina de
spălat vase, Sistem anti-alunecare, Comutator
pornit/oprit, Blocare de siguranţă, Curăţare rapidă

Service

• Garanţie internaţională 2 ani

Durabilitate

• Ambalaj: > 90 % materiale reciclate
• Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Specificaţii tehnice
•
•
•
•
•
•

Capacitate vas: 1 l
Capacitate recipient pentru pulpă: 1 l
Lungime cablu: 1 m
Frecvenţă: 50-60 Hz
Alimentare: 200 W
Tensiune: 220-240 V

Design

• Culoare: Alb gri

Finisaj

• Materialul accesoriilor: Dispozitiv de siguranţă din
metal
• Material vas: Plastic
• Material corp principal: Plastic
• Materialul recipientului pentru reziduuri: Plastic
•
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* Teste interne realizate pe câte 1000 g de struguri, mere, mure,
căpșuni, roșii, pepene verde, portocale și rodii.

