
Espremedor citrinos

Viva Collection

 

0,6 l

25 W

Selector de polpa

Inversão automática

 

HR2744/90

Saboreie sumo fresco numa questão de

segundos
Espremedor de citrinos para sumos com pouca ou muita

polpa

Um espremedor de citrinos HR2744/40 da Philips brilhante e colorido com um

selector de polpa ajustável para ajustar a quantidade de polpa que pretende no

seu sumo, de acordo com as suas preferências.

Pode escolher entre sumo com pouca ou muita polpa

Selector de polpa

Limpeza rápida e fácil

Todas as peças laváveis na máquina de lavar a loiça

Fácil de servir

Jarro de sumo de 600 ml

Arrumação fácil

Design pequeno e compacto

Compartimento do fio



Espremedor citrinos HR2744/90

Destaques Especificações

Jarro de sumo

Jarro de sumo de 600 ml

Design compacto

Graças ao seu design muito compacto, o

aparelho pode ser arrumado facilmente em

espaços pequenos e armários.

Compartimento do fio

Compartimento do fio

Todas as peças laváveis na máquina de lavar

a loiça

Todas as peças destacáveis podem ser lavadas

na máquina de lavar loiça

Selector de polpa

Para sumo com pouca ou muita polpa.

 

Especificações gerais

Caraterísticas do produto: Compartimento do

fio, Laváveis na máquina de lavar a loiça,

Suporte antideslize, Selector de polpa

Especificações técnicas

Comprimento do cabo de alimentação: 1,2 m

Frequência: 50/60 Hz

Potência: 25 W

Voltagem: 220-240 V

Capacidade do jarro: 0,6 L

Acessórios

Incluído: Jarro

Design

Cor: Preto

Cor do painel de controlo: Detalhes azuis

Acabamento

Material do jarro: SAN

Material da estrutura principal: PP

Assistência

2 anos de garantia mundial

Sustentabilidade

Embalagem: > 90% de materiais reciclados

Manual do utilizador: 100% de papel

reciclado

 

 

© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão

sujeitas a alterações sem aviso

prévio. As marcas comerciais são

propriedade de Koninklijke Philips

N.V. ou dos respectivos detentores.

Data de publicação

2021‑01‑29

Versão: 3.0.1

EAN: 08 71010 37602 69

www.philips.com

http://www.philips.com/

