
 

Slowjuicer

Avance Collection

 
Kallpress maximerar mängden
juice

QuickClean - rengöring på
under minuten

Pressar allt från vetegräs till
mango

Receptbok samt extrafilter för
tjock juice

 

HR1946/70

Pressa ett glas hälsa
Nu med större inmatningsrör

Philips Slowjuicer pressar långsamt ingredienserna under högt tryck och

maximerar mängden näringsämnen du får ut ur allt från grönkål till mango. Trycket

öppnar cellerna vilket frigör viktiga vitaminer, fibrer, antioxidanter och enzymer.

Den slimmade, exklusiva designen gör att man gärna låter den stå framme på

köksbänken. Tack vare inmatningsröret, som är dubbelt så stort som på den

föregående modellen, krävs mycket få förberedelser. Du kan juica större bitar

grönsaker, frukt och blad - dessutom är den superenkel att rengöra, bara skölj av

slowjuicerns alla delar i vatten.

Pressa ut allt det goda från frukt och grönsaker

Micro-masticering pressar upp till 90 %* av frukten

Pressa allt från vetegräs och mango till frön och nötter

Juica blad, grönsaker och nötter

Förrengöringsfunktionen pressar ut de sista juicedropparna

Äntligen en slowjuicer som är lätt att skölja ur

Mindre förberedelser med dubbelt så stort inmatningsrör

QuickClean - snabbrengöring på 1 min

Pressar juicen utan filter

Innovativt droppstopp håller köksbänken ren

Designad specifikt för köksbänken

Designad för att kunna stå framme på köksbänken

Pressar juice direkt ner i glaset

Inspirerande receptbok medföljer

Löstagbara delar kan förvaras i fruktköttsbehållaren
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Funktioner

Pressa ett glas hälsa

Philips patenterade MicroMasticating-

teknologi pressar ingredienserna försiktigt, så

att alla viktiga fibrer, antioxidanter och

enzymer förblir intakta. Men denna teknologi

kan du även pressa mer svårjuicade

ingredienser som gröna blad eller mjuka

frukter, och dessutom behålla fler fibrer när du

juicar.

Mjuka frukter till hårda grönsaker

Gör goda och nyttiga juicer från mjuka frukter

och hårda grönsaker. Du kan göra juice av alla

dina favoritkombinationer och du kan till och

med använda den här produkten för särskilt

stärkelserika ingredienser, som bananer och

mango, som det vanligtvis är svårt att göra

juice av.</

Blad, grönsaker och nötter

Örter, blad och skott som vetegräs, spenat,

solrosskott innehåller mängder avfibrer,

vitaminer och mineraler. Dessa råvaror går

utmärkt att kallpressa iPhilips Slowjuicer. Du

kan till och med pressa vissa nötter

(exempelvismandel) som tillskott i din juice.

Nötter är mycket proteinrika och innehålleren

mängd välgörande oljor och ämnen.

Förrengöringsfunktion

Förrengöringsfunktionen är ett särskilt program

som pressar ut de sista dropparna ur

juicemaskinen samtidigt som insidan av

produkten rengörs. Det hjälper dig att få ut

mesta möjliga av dina frukter och grönsaker

och du undviker att värdefull juice går förlorad i

rengöringsprocessen.

QuickClean - snabbrengöring på 1 min

Alla delar på Philips Slowjuicer är släta och

runda, designade för att vara så enkla som

möjligt att skölja av och rengöra. Du rengör den

här juicemaskinen snabbt på under minuten

tack vare den enkla löstagbara designen och

de kantlösa delarna. Eftersom det inte finns

några skrymslen eller opolerade ytor sköljer du

enkelt bort rester bara på några sekunder.

Pressar juicen utan filter

Philips Avance Slowjuicer pressar råvarorna,

och vrider försiktigt ur saften ur råvarorna.

Slowjuicern har därför ingen sil, vilket

underlättar rengöringen väldigt. Däremot finns

det ett filter i slätt material som tar bort skal

och stjärnor från fruktsaften.

Innovativt droppstopp

Ett integrerat droppstopp gör att kvarvarande

saft från juicen aldrig droppar från din

Slowjuicer Du slipper irritera dig på kladdig

köksbänk. Droppstoppet är perfekt för när du

har din slowjuicer framme på bänken och bara

vill göra ett glas juice i taget.

Designad för att kunna stå framme på

köksbänken

Den optimerade designen med en bredd på

bara 11 cm gör att du alltid kan ha din

Slowjuicer på köksbänken, så att du alltid kan

pressa juice om du vill. Det tar också lite plats

när den både förvaras och används, och

eftersom den är helintegrerad behöver du inte

några externa fack när du pressar.

Pressar juice direkt ner i glaset

Philips Slowjuicer har en praktisk kran som gör

att du enkelt kan pressa juice direkt ner i

glaset. Genom att pressa juice direkt i ett glas

kan du anpassa varje juiceglas efter de olika

familjemedlemmarnas önskemål, och du

behöver inte använda och rengöra onödiga

delar. Dessutom håller du köksbänken ren.

IF DESIGN AWARD

IF-prisbelönta produkter, projekt, koncept och

mer, utvalda av de främsta namnen inom

design.Varje år organiserar iF International

Forum Design GmbH en av världens mest

hyllade och uppskattade

formgivningstävlingarna: iF DESIGN AWARD. iF

DESIGN AWARD är en symbol för utmärkt

design över hela världen och tar varje år emot

över 5 000 bidrag från 70 länder.
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Specifikationer

Tillbehör

Medföljer: Filter, Receptbok

Ursprungsland

Tillverkad i: Kina

Allmänna specifikationer

Produktfunktioner: Tål att maskindiskas,

Stabiliserande fötter, På/av-knapp,

Säkerhetsspärr, Quickclean

Service

2 års världsomfattande garanti

Hållbarhet

Förpackning: > 90 % återvunnet material

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Tekniska specifikationer

Fruktköttsbehållare, kapacitet: 1 L

Sladdlängd: 1 m

Frekvens: 50-60 Hz

Effekt: 200 W

Spänning: 220-240 V

RPM: 300 RPM

Design

Färg: Svart

Legering

Material, tillbehör: Säkerhetsspärr av metall

Material i huvudenhet: Plast

Avfallsbehållare: Plast

* Interna tester på 1 000 g vardera av vindruvor, äpple,

björnbär, jordgubbar, tomat, vattenmelon, apelsin och

granatäpple.
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