
Lis na citrusy

Daily Collection

 
0,5 l

25 W

Automatické otočenie

Odkladanie kábla

 

HR2738/00 Čerstvo pripravená šťava bez námahy
Umývateľný v umývačke riadu, kompaktný dizajn

Pomocou tohto lisu na citrusové plody môžete jednoducho pripraviť chutnú

domácu citrusovú šťavu. Vďaka svojmu kompaktnému dizajnu sa dá jednoducho

odložiť a všetky časti sú umývateľné v umývačke riadu, čo vám ušetrí čas pri

umývaní.

Jednoduché servírovanie

Dodáva sa s 500 ml nádobou na šťavu

Nový tvar výpustu zabraňuje kvapkaniu

Rýchle a jednoduché čistenie

Všetky časti sú umývateľné v umývačke

Jednoduché odkladanie

Kompaktný dizajn vyžaduje iba minimum priestoru na odkladanie

Priestor na uloženie napájacieho kábla



Lis na citrusy HR2738/00

Hlavné prvky Technické údaje

500 ml nádoba na šťavu

500 ml nádoba na šťavu poskytuje dostatočnú

kapacitu na odšťavovanie

Nový tvar výpustu

Nový tvar výpustu zabraňuje kvapkaniu

Odkladanie kábla

Ušetrite úložný priestor vďaka praktickému

systému odkladania šnúry pod telo prístroja.

Kompaktný dizajn

Vďaka svojmu kompaktnému dizajnu sa

odšťavovač poľahky zmestí na kuchynskú linku.

V prípade odloženia zaberie iba minimálny

priestor.

Všetky časti sú umývateľné v umývačke

Všetky odnímateľné časti sú umývateľné v

umývačke riadu

 

Špecifikácia dizajnu

Farba(y): Hviezdna biela

Materiál plášťa: Plast PP

Materiál nádoby: Plast PP

Všeobecné špecifikácie

Protisklzové nožičky

Integrovaný priestor na uloženie kábla

Technické špecifikácie

Príkon: 25 W

Napätie: 220 – 240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Dĺžka kábla: 0,80 m

Veľká nádoba: 0,5 l

 

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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