
Λεμονοστείφτης

Daily Collection

  0,5L

25W

Αυτόματη αναστροφή

Σύστημα τύλιξης καλωδίου

 

HR2738/00 Φρεσκοστυμμένος χυμός εύκολα
Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων, μικρό σχέδιο

Με το λεμονοστύφτη μπορείτε να προετοιμάσετε εύκολα νόστιμους σπιτικούς χυμούς. Χάρη

στο συμπαγή σχεδιασμό του μπορεί να αποθηκευτεί εύκολα, ενώ όλα τα μέρη του πλένονται

στο πλυντήριο πιάτων εξοικονομώντας σας χρόνο στο καθάρισμα.

Εύκολο σερβίρισμα

Περιλαμβάνεται κανάτα χυμού 500 ml

στόμιο με νέα σχεδίαση για να μην στάζει ο χυμός

Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα

Όλα τα μέρη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων

Εύκολη αποθήκευση

Μικρό μέγεθος για εύκολη αποθήκευση

Ενσωματωμένος χώρος για το καλώδιο



Λεμονοστείφτης HR2738/00

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Κανάτα χυμού 500 ml

Η κανάτα χυμού 500 ml διαθέτει μεγάλη

χωρητικότητα για αρκετή ποσότητα χυμού

Στόμιο με νέα σχεδίαση

στόμιο με νέα σχεδίαση για να μην στάζει ο χυμός

Σύστημα τύλιξης καλωδίου

Εξοικονομήστε χρόνο με το πρακτικό σύστημα

αποθήκευσης καλωδίου κάτω από το περίβλημα.

Συμπαγής σχεδίαση

Χάρη στο μικρό του μέγεθος, ο αποχυμωτής σας

χωράει παντού στον πάγκο σας. Το ίδιο ισχύει και

για το ντουλάπι σας, στην περίπτωση που θέλετε να

τον αποθηκεύσετε.

Όλα τα μέρη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων

Όλα τα αποσπώμενα μέρη μπορούν να καθαριστούν

στο πλυντήριο πιάτων

 

Προδιαγραφές σχεδίασης

Χρώμα(τα): Λαμπερό λευκό

Υλικό κατασκευής περιβλήματος: Πλαστικό PP

Υλικό κατασκευής κανάτας: Πλαστικό PP

Γενικές προδιαγραφές

Αντιολισθητικά πέλματα

Μηχανισμός τυλίγματος καλωδίου

Τεχνικές προδιαγραφές

Ρεύμα: 25 W

Τάση: 220-240 volt

Συχνότητα: 50/60 Hz

Μήκος καλωδίου: 0,80 ιγ

Κανάτα για μεγάλες ποσότητες: 0,5 Α

 

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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