Saftpresser
Avance Collection
Op til 90 % udtrækning
Hurtig rengøring på 60 sek.
Slankt design, metal
Mulighed for 2 juicetykkelser

HR1949/20

Hæld alle lækkerierne ned i dit glas
MicroMasticating trækker op til 90 %* ud af frugten
Den innovative MicroMasticating-teknologi fra Philips er designet til at åbne
cellerne i din frugt og dine grønsager, så der presses mest muligt ud. Nu er
forberedelsestiden reduceret takket være det store påfyldningsrør. Efter
juicepresningen kan alle delene skylles rene.
Træk alle lækkerierne ud af frugt og grønsager
MicroMasticating trækker op til 90 %* ud af frugten
Pres juice af alle dine favoritter, også bananer og mangofrugter
Medtag blade, grønsager og nødder i dine drikke
Rengøringsfunktion presser de sidste dråber juice ud
Endelig en juicer, du kan rengøre
Mindre forberedelse med dobbelt så stor påfyldningstragt
Aftages nemt og skylles ren uden køkkenværktøj
Rengøring på under 1 minut pga. unikt design uden si
Innovativ drypstopfunktion holder bordet rent
Gennemtænkt design til dit køkken
Slank juicer med alle integrerede dele
Pres direkte i glasset
Inspirerende opskriftsbog medfølger
Aftagelige dele kan opbevares i frugtkødsbeholderen
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Vigtigste nyheder
MicroMasticating-teknologi

tilskud til din daglige juice. Du kan endda
bruge visse typer af nødder, som f.eks. mandler,
til at lave en mandeldrik.

Innovativ drypstopfunktion

Rengøringsfunktion

Frugt og grøntsager har mange tusinde celler,
der indeholder juice, vitaminer og andre
vigtige næringsstoﬀer. Philips' innovative
MicroMasticating-teknologi er designet til at
åbne cellerne og presse mest muligt ud af dine
yndlingsingredienser og til at hjælpe dig med
at få op til 90 %* af dine frugter ned i glasset
og ikke ud med aﬀaldet.
Fra bløde frugter til hårde grøntsager

Rengøringsfunktionen er et særligt program,
der presser de sidste dråber juice ud, mens
indersiden af produktet rengøres på samme tid.
Det hjælper dig med at få det bedste ud af
dine frugter og grønsager, og du undgår, at den
værdifulde juice går til spilde i
rengøringsprocessen.
QuickClean på 1 minut

Lav sund, lækker juice af bløde frugter og
hårde grøntsager. Du kan presse alle dine
yndlingskombinationer og endda bruge
ingredienser, der normalt er meget vanskeligt
at presse, f.eks. bananer eller mangofrugter.</
Blade, grønsager og nødder

Fuldt integreret drypstopfunktion giver dig
mulighed for at stoppe mellem presninger og
altid holde din bordplade helt ren. Tryk ganske
enkelt nederst på juiceaﬂøbet, hvorved juicen
ikke længere tappes, og du bliver ikke våd på
ﬁngrene.
Slankt design
Det optimerede design med en bredde på 11
cm giver dig mulighed for altid at have juiceren
stående på bordet, så den er klar til brug. Den
kræver minimal plads både ved opbevaring og
i brug, fordi den er fuldt integreret, så du
behøver ingen eksterne beholdere, når du laver
juice.
Direkte i glasset
Presning direkte i glasset giver dig mulighed
for at tilpasse hvert glas til dine
familiemedlemmers smag, du undgår at skulle
rengøre unødvendige dele, og du kan holde
bordpladen helt ren.

Med et nemt aftageligt design og kantfri dele
kan denne juicer hurtigt rengøres blot med
vand fra hanen. Fordi der ikke er nogen skarpe
kanter, skylles ﬁbrene eller partiklerne væk på
få sekunder.
Design uden si

Blade og grønsager, som er fulde af ﬁbre, er
også gode ingredienser til sund juice, og det
kan alt sammen presses i denne juicer. Med
MicroMasticating-teknologi kan hvedegræs,
spinat og meget andet blive et godt, sundt

Vores unikke design uden si gør, at juicen let
glider ned i dit glas gennem et ﬁlter, der fjerner
uønskede dele i juicen. Det er så nemt at
rengøre, at du ikke behøver en børste.

iF DESIGN AWARD
iF-prisbelønnede produkter og projekter,
koncepter og mere, der udvælges blandt de
største navne inden for design.Hvert år
arrangerer iF International Forum Design
GmbH en af verdens mest berømte og
værdsatte designkonkurrencer: iF DESIGN
AWARD. iF DESIGN AWARD er anerkendt som
et symbol på fremragende design over hele
verden og byder velkommen til mere end
5.000 tilmeldinger fra 70 lande hvert år.
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Speciﬁkationer
Tilbehør
Inklusive: Filter, Kande, Opskriftshæfte

Service
2 års verdensomspændende reklamationsret

Oprindelsesland
Fremstillet i: Kina

Bæredygtighed
Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer
Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Generelle speciﬁkationer
Produktfunktioner: Kan gå i opvaskemaskinen,
Skridsikre "fødder", On/oﬀ-knap (tænd/sluk),
Sikkerhedslås, QuickClean

Tekniske speciﬁkationer
Kapacitet: glas: 1 L
Stor beholder til frugtkød: 1 L
Ledningslængde: 1 m
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Frekvens: 50-60 Hz
Strøm: 200 W
Spænding: 220-240 V
Design
Farve: Metal
Overﬂade
Tilbehørsmateriale: Metalsikkerhedslås
Materiale: basisenhed: Plastik
Materiale: aﬀaldsbeholder: Plastik
Materiale: blenderglas: Plastik

* Interne forsøg med 1.000 g af hhv. druer, æbler,
brombær, jordbær, tomat, vandmelon, appelsin og
granatæble.

