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Purista lasillinen terveyttä
Nyt suurempi syöttöaukko

Philips Slowjuicer puristaa ainesosia hitaasti korkean paineen alaisena, joten saat

maksimaalisen määrän ravintoaineita vaikkapa lehtikaalista tai mangosta. Paine

avaa solut ja vapauttaa tärkeät vitamiinit, kuidut, antioksidantit ja entsyymit.

Ylellisen ja tyylikkään muotoilun ansiosta laitteen jättää mielellään esiin työtasolle.

Syöttöaukko on kaksi kertaa suurempi kuin aiemmassa mallissa, joten valmisteluja

ei tarvita juuri lainkaan. Voit mehustaa kasviksia, hedelmiä ja lehtiä suurempina

paloina.

Ota hedelmistä ja vihanneksista kaikki hyvä talteen

MicroMasticating hyödyntää hedelmästä jopa 90 %*

Tee mehua kaikista suosikkihedelmistäsi, myös banaaneista ja mangoista

Lisää juomaasi lehtivihanneksia ja pähkinöitä

Esipuhdistustoiminto puristaa jokaisen mehutipan talteen

Helppo puhdistaa huuhtelemalla

2 kertaa suurempi syöttösuppilo vähentää valmistelua

Helppo irrottaa ja huuhdella puhtaaksi ilman apuvälineitä

Ainutlaatuinen siivilätön rakenne, helppo puhdistaa alle minuutissa

Innovatiivinen tippalukko estää mehun valumisen pöydälle

Suunniteltu ajatuksella keittiöön

Ohut muotoilu ja integroidut osat

Mehua suoraan lasiin

Mukana inspiroiva reseptivihko

Irrotettavat osat voi säilyttää massankeräysastiassa
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Kohokohdat

MicroMasticating-tekniikka

Philipsin patentoitu MicroMasticating-

teknologia puristaa ainekset varovasti, jotta

kaikki tärkeät kuidut, antioksidantit ja

entsyymit säilyisivät eheinä. Tällä

teknologialla voit puristaa mehua myös

hankalasti mehustettavista aineksista kuten

vihreistä lehdistä ja pehmeistä hedelmistä,

säilyttäen samalla enemmän kuituja

mehussasi.

Pehmeitä hedelmiä ja kovia vihanneksia

Saat ihanaa, terveellistä mehua niin pehmeistä

hedelmistä kuin kovista vihanneksista. Voit

yhdistellä makuja

haluamallasi tavalla, sillä laite puristaa mehua

myös banaanin ja mangon tapaisista

tärkkelyspitoisista hedelmistä, joista on

yleensä vaikea tehdä mehua.</

Lehtivihannekset ja pähkinät

Kuitupitoiset lehtivihannekset ovat hyviä ja

terveellisiä mehun raaka-aineita, ja tällä

laitteella niistä saa mehua helposti.

Esimerkiksi vehnänoraista ja pinaatista saat

MicroMasticating-tekniikalla paljon terveellisiä

ainesosia mehuusi. Voit käyttää jopa tiettyjä

pähkinöitä ja valmistaa esimerkiksi

manteleista mantelimaitoa.

Esipuhdistustoiminto

Esipuhdistustoiminto on erikoisohjelma, joka

puristaa jokaisen mehutipan talteen ja

puhdistaa samalla laitteen sisäosat. Saat

hedelmistä ja vihanneksista kaiken hyvän

talteen, eikä pisaraakaan mehua joudu

hukkaan.

Yhden minuutin pikapuhdistus

Helposti irrotettavien ja reunattomien osien

ansiosta laitteen voi puhdistaa helposti

juoksevalla vedellä. Koska teräviä kulmia ei

ole, kuidut ja muu jäte on helppo huuhtoa pois

hetkessä.

Ei siivilää

Ainutlaatuinen siivilätön rakenne valuttaa

mehun tasaisesti lasiin. Suodatin poistaa ei-

toivotut ainesosat ja on helppo puhdistaa

ilman harjaa.

Innovatiivinen tippalukko

Täysin integroidun tippalukon ansiosta voit

keskeyttää mehun puristamisen halutessasi

ilman, että mehua valuu pöydälle. Mehun tulo

lakkaa, kun painat kaatonokan pohjaa.

Ohut muotoilu

Vain 11 cm leveä optimoitu muotoilu vie vain

vähän pöytätilaa, joten voit pitää laitteen aina

käyttövalmiina. Täysin integroidun laitteen

käyttöön ei tarvita ulkoisia osia, joten sitä voi

säilyttää pienissäkin tiloissa.

Mehua suoraan lasiin

Mehua voi puristaa suoraan lasiin, joten

jokainen perheenjäsen saa juuri sellaista

mehua kuin haluaa. Tarpeetonta tiskiä ei

synny, eikä mehua läiky pöydälle.

Inspiroiva reseptivihko

Reseptikokoelma ja raaka-aineet ovat

oleellinen osa mehun valmistusta.

Reseptivihossa on 40 inspiroivaa reseptiä sekä

yksityiskohtaista tietoa niiden

terveysvaikutuksista.

IF DESIGN AWARD

IF-palkinnon saaneet tuotteet, hankkeet ja

konseptit ovat huippusuunnittelijoiden

valitsemia.iF International Forum Design

GmbH järjestää vuosittain maailman

merkittävimpiin ja arvostetuimpiin kuuluvan iF

DESIGN AWARD -muotoilukilpailun.

Maailmanlaajuiseksi muotoiluosaamisen

symboliksi nousseessa iF DESIGN AWARD -

kilpailussa on vuosittain yli 5 000 osallistujaa

70 maasta.
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Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Mukana: Suodatin, Reseptivihko

Alkuperämaa

Valmistusmaa:: Kiina

Yleiset tiedot

Tuotteen ominaisuudet: Konepesun kestävä,

Liukumattomat jalat, Virtakytkin, Turvalukko,

QuickClean

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Ympäristö

Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Tekniset tiedot

Säiliön tilavuus: 1 V

Johdon pituus: 1 m

Taajuus: 50–60 Hz

Virta: 200 W

Jännite: 220–240 V

Kierroksia/minuutti: 300 kierrosta/min

Muotoilu

Väri: Musta

Pinnoitus

Lisävarusteiden materiaali: Metallinen

turvalukko

Rungon materiaali: Muovi

Jätesäiliön materiaali: Muovi

* Sisäisissä testeissä käytetyt ainesosat (1 kg/ainesosa):

viinirypäleet, omena, karhunvatukka, mansikka,

tomaatti, vesimeloni, appelsiini ja granaattiomena.
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