
Lis na citrusy

Daily Collection

 
0,5 l

25 W

Auto Reverse

Úložný prostor pro kabel

 

HR2738/00 Snadná příprava čerstvého džusu
Vhodný pro myčku, kompaktní design

Pomocí tohoto lisu na citrusové plody lze snadno připravit chutný domácí džus.

Díky kompaktnímu designu jej lze snadno ukládat. Všechny součásti lze mýt

v myčce a ušetřit tak čas při mytí nádobí.

Snadné servírování

Součástí je 500 ml džbán na šťávu

žádné kapky díky novému designu hubičky

Rychlé a snadné čištění

Všechny části lze mýt v myčce

Snadné ukládání

Kompaktní provedení lze uložit na minimálním prostoru

Prostor pro uložení napájecího kabelu



Lis na citrusy HR2738/00

Přednosti Specifikace

500 ml džbán na šťávu

500 ml džbán na šťávu poskytuje skvělou

kapacitu pro přípravu šťávy

Nový design hubičky

žádné kapky díky novému designu hubičky

Úložný prostor pro kabel

Ušetřete prostor s praktickým systémem

skladování kabelu pod krytem.

Kompaktní provedení

Díky kompaktnímu provedení lze odšťavňovač

bez problémů usadit na kuchyňskou linku.

Pokud byste jej chtěli uložit, zabere minimum

místa.

Všechny části lze mýt v myčce

Všechny odnímatelné části lze mýt v myčce

 

Specifikace provedení

Barva(y): Hvězdná bílá

Materiál krytu: Plast PP

Materiál džbánu: Plast PP

Obecné specifikace

Protiskluzové podložky: Ano

Integrovaný úložný prostor pro kabel: Ano

Technické údaje

Spotřeba: 25 W

Napětí: 220–240 V

Frekvence: 50/60 Hz

Délka kabelu: 0,80 m

Kapacita džbánu: 0,5 L

 

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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