
 

เครื่องคั้นนํ้าผลไม

MicroMasticating

Avance Collection

  สกดัน้ําผลไดสงูสดุถงึ 90%

ทําความสะอาดไดรวดเรว็ ภายใน 60

วนิาที

รปูทรงเพรยีวบาง ทําจากโลหะ

เลอืกความเขมขนของน้ําได 2 แบบ

 

HR1947/30

มอบสิ่งที่ดทีี่สดุลงในแกวของคณุ
MicroMasticating สกดัค้ันนํ้าผลไดสงูสดุถงึ 90%* ของผลไม

ดวยเทคโนโลย ีMicroMasticating อนัลํ้าสมัยของ Philips ที่ออกแบบมาเพื่อสกดัผลไมและผกัไดละเอยีดสูงสุด

ถงึข้ันเซลล และใชเวลาในการเตรียมการสกดันอยลงดวยชองใสผลไมขนาดใหญ และหลงัจากการค้ันเรียบรอย

แลวอปุกรณทกุสวนสามารถแยกออกมาลางทาํความสะอาดได

สกดัสิ่งท่ีดท่ีีสดุท้ังหมดออกมาจากผกัและผลไม

MicroMasticating สกดัค้ันนํ้าผลไดสูงสุดถงึ 90%* ของผลไม

สกดันํ้าผกัผลไมไดทกุรสชาตทิี่คุณโปรดปราน รวมทั้งกลวยและมะมวง

รวมถงึใบผกั ผลไมดบิ และถั่วในเคร่ืองดื่มของคุณ

ฟงกชันลางลวงหนาจะสกดันํ้าผกัผลไมจนหยาดหยดสุดทายออกมา

เครื่องสกดัน้ําผลไมท่ีทําความสะอาดไดงายแคลางน้ํา

เตรียมการนอยลงดวยชองใสผลไมขนาดใหญข้ึน 2เทา

ถอดช้ินสวนออกไดงายและลางทาํความสะอาดไดโดยไมตองใชเคร่ืองมือในครัว

การออกแบบโดยไมใชกระชอนที่ไมเหมือนใครนี้ชวยใหทาํความสะอาดไดใน 1 นาที

ระบบปองกนันํ้าหยดใหมชวยใหเคานเตอรของคุณสะอาดอยูเสมอ

ออกแบบอยางพถิพีถินัเพื่อหองครวัของคณุ

เคร่ืองเพรียวบางพรอมช้ินสวนที่ประกอบครบทั้งหมด

สกดันํ้าผลไมลงในแกวไดทนัที

พรอมตาํราสูตรที่นาสนใจ

ช้ินสวนที่ถอดออกไดสามารถเกบ็ไวในภาชนะบรรจกุาก



เครื่องคั้นนํ้าผลไม MicroMasticating
HR1947/30

ไฮไลต รายละเอยีดเฉพาะ

เทคโนโลยี MicroMasticating

ผลไมและผกัมีเซลลนบัพันๆ เซลลที่กกัเกบ็นํ้า วิตามินและสาร

อาหารที่สําคัญอื่นๆ เทคโนโลย ีMicroMasticating ที่ลํ้าสมัยของ

Philips ไดรับการออกแบบมาใหเปดเซลลเพ่ือค้ันสวนผสมโปรด

ของคุณออกมาใหมากที่สุด และชวยใหคุณสกดันํ้าผลไดสูงสุดถงึ

90%* ของผลไมลงในแกวโดยไมตองทิ้งไป

ผลไมเน้ือน่ิมไปจนถงึผกัเน้ือแข็ง

ทาํนํ้าผกัผลไมอรอยๆ ที่ดตีอสุขภาพจากผลไมเนื้อนิ่มและผกั

เนื้อแข็ง คุณสามารถสกดัสวนผสมที่ช่ืนชอบทั้งหมดไดและใช

ผลติภณัฑนี้แมแตสําหรับสวนผสมที่มีแปงมากเปนพิเศษซึ่งปกติ

จะค้ันนํ้าไดยาก เชน กลวยหรือมะมวง

ใบผกั ผลไมดบิ และถั่ว

ใบผกั ผลไมดบิมีเสนใยมากมาย เปนสวนผสมที่ดเียี่ยมสําหรับ

นํ้าผกัผลไมเพ่ือสุขภาพสามารถสกดัไดในเคร่ืองนี้ รวมถงึตนขาว

สาล ีผกัขม และสวนผสมอื่นๆ มีที่บทบาทสําคัญในการเสริมสราง

สุขภาพกส็ามารถสกดัค้ันไดดวยเทคโนโลย ีMicroMasticating

นอกจากนี้คุณยงัสามารถเพ่ิมถั่วบางชนดิ เชน อลัมอนด เพ่ือทาํ

นมอลัมอนด

ฟงกชันลางลวงหนา

ฟงกชันลางลวงหนาคือโปรแกรมพิเศษที่จะสกดันํ้าจนหยาดหยด

สุดทายออกจากเคร่ืองสกดั พรอมทั้งทาํความสะอาดภายในเคร่ือง

ไปในเวลาเดยีวกนั ซึ่งชวยใหคุณไดรับผลลพัธที่ดทีี่สุดจากผกั

ผลไม และไมทาํใหนํ้าผกัผลไมอนัมีคาตองกลายเปนกากใน

กระบวนการทาํความสะอาด

QuickClean ใน 1 นาที

ดวยอะไหลที่ไมมีขอบและไดรับการออกแบบมาใหถอดออกได

งาย คุณจงึทาํความสะอาดไดเคร่ืองสกดันํ้าผลไมนี้ไดงายโดยใช

นํ้าประปาเทานั้น การที่ไมมีขอบคม จงึทาํใหเสนใยและเศษ

อาหารจากสวนผสมถกูลางออกไปไดในเวลาเพียงวินาที

การออกแบบท่ีไมใชกระชอน

การออกแบบโดยไมใชกระชอนที่ไมเหมือนใครนี้ชวยใหนํ้าไหล

ลงในแกวไดอยางตอเนื่อง ผานตะแกรงที่ทาํหนากรองส่ิงที่ไม

ตองการจากนํ้า ซึ่งทาํความสะอาดไดงายมากจนคุณไมตองใช

แปรงขัดเลย

ระบบปองกนัน้ําหยดใหม

ระบบปองกนัน้ําหยดใหม

ระบบปองกนันํ้าหยดของเคร่ืองชวยใหคุณสามารถหยดุชวงที่ริน

นํ้าไดและทาํใหเคานเตอรสะอาดอยูเสมอ เพียงแคกดดานลาง

ของชองรินนํ้าผกัผลไม เคร่ืองจะหยดุรินนํ้าโดยที่ไมทาํใหนิ้วของ

คุณเปยกเลย

รปูทรงเพรยีวบาง

การออกแบบที่เพ่ิมประสิทธภิาพดวยความกวาง 11 ซม. ชวยให

คุณวางเคร่ืองนี้บนเคานเตอรไดเสมอ จงึพรอมสําหรับการสกดันํ้า

ผกัผลไมไดทกุเวลา ใชพ้ืนที่เกบ็และพ้ืนที่ใชงานเพียงเลก็นอย

เพราะทกุอยางประกอบอยูในตวัเคร่ืองแลว คุณไมจาํเปนตองใช

สวนประกอบภายนอกใดๆ อกีเม่ือสกดันํ้าผกัผลไม

สกดัน้ําผลไมลงในแกวไดทันที

สกดันํ้าผลไมลงในแกวไดทนัท ีคุณจงึเลอืกแกวแตละใบไดตามที่

สมาชิกในครอบครัวตองการ โดยไมตองใชหรือทาํความสะอาดช้ิน

สวนที่ไมจาํเปนและชวยใหเคานเตอรของคุณสะอาดอยูเสมอ

ตาํราสตูรท่ีนาสนใจ

การเลอืกสูตรและสวนผสมคือองคประกอบสําคัญในประสบการณ

การสกดันํ้าผกัผลไมของคุณ ในตาํรา เรามี 40 สูตรเพ่ือสรางแรง

บนัดาลใจพรอมคําแนะนาํสําหรับคุณอยางครบถวนเกี่ยวกบั

ประโยชนตอสุขภาพที่คุณจะไดรับจากสูตรตางๆ เหลานี้

ระบบจดัเกบ็ในตวั

ช้ินสวนเคร่ืองสกดันํ้าผกัผลไมทั้งหมดมีขนาดเลก็ลงสามารถถอด

ได เชน ถาด ที่ดนั และเหยอืกนํ้าสามารถเกบ็ไวในภาชนะบรรจุ

กากได คุณจงึเกบ็ช้ินสวนตางๆ ทั้งหมดไดอยางปลอดภยัและรูวา

จะหาไดที่ไหนเม่ือตองการใชเคร่ืองในคร้ังตอไป

ชองใสขนาดใหญข้ึน 2 เทา

ชองใสผลไมขนาดใหญทาํใหคุณสกดันํ้าผลไมโดยไรความยุงยาก

ดวยคุณสมบตัใิหมนี้จะชวยใหคุณไดนํ้าผลไมที่เปยมดวยสาร

อาหารภายในเวลาไมนาน โดยใชเวลาในการเตรียมการเพียงเลก็

นอย

อปุกรณเสรมิ

พรอมดวย: แผนกรอง, เหยอืก, ตาํราอาหาร

ขอกาํหนดท่ัวไป

คณุสมบัตผิลติภณัฑ: ใชกบัเคร่ืองลางจานได, ฐานกนัลื่น,

สวิตชเปด/ปด, ลอ็คเพ่ือความปลอดภยั, Quickclean

การออกแบบ

ส:ี สีเทาโลหะ

การตกแตง

วสัดขุองอปุกรณเสรมิ: ลอ็คโลหะเพ่ือความปลอดภยั

วสัดท่ีุใชทําโถปน: พลาสตกิ

วสัดขุองตวัเครื่อง: พลาสตกิ

วสัดขุองภาชนะใสของเสยี: พลาสตกิ

บรกิาร

รบัประกนัท่ัวโลก 2 ป: ใช

ความย่ังยืน

บรรจภุณัฑ: > 90% วัสดทุี่นาํกลบัมาใชใหมได

คูมอืการใชงาน: 100% ของกระดาษนาํกลบัมาใชใหมได

ขอมลูทางเทคนิค

ความจขุองโถ: 1 ลติร

ความจขุองภาชนะบรรจกุาก: 1 ลติร

ความยาวสายไฟ: 1 ม.

ความถี่: 50-60 เฮริตซ

กาํลงัไฟ:

200 วัตต

แรงดนัไฟฟา: 220-240 V

ประเทศผูผลติ

ผลติใน: จนี

รางวลั IF DESIGN AWARD

ผลติภณัฑที่ไดรับรางวัล IF และโครงการ แนวคิด และอื่นๆ อกี

มากมายซึ่งไดรับการคัดเลอืกโดยผูมีช่ือเสียงในวงการออกแบบ

ในแตละป iF International Forum Design GmbH จะจดัการ

แขงขันการออกแบบ iF DESIGN AWARD ซึ่งเปนหนึ่งใน

การแขงขันที่ไดรับการเฉลมิฉลองและทรงคุณคาที่สุดในโลก

โดย iF DESIGN AWARD ซึ่งทั่วโลกยอมรับในฐานะ

สัญลกัษณแหงการออกแบบที่ยอดเยี่ยมนั้นเปดรับการสงผลงาน

กวา 5,000 ช้ินจาก 70 ประเทศทั่วโลกในทกุๆ ป

* การทดสอบภายในทาํโดยใชองุน แอปเปล แบลค็เบอรร ี่ สตรอเบอรร ี่ มะเขือ

เทศ แตงโม สม และทบัทมิ อยางละ 1000 ก.
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