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O máximo de suco e o mínimo de bagunça.
Prepare 10% a mais de suco* e limpe tudo em apenas 1

minuto!

Esse juicer Philips extrai muito mais suco das frutas, verduras e legumes. Ele

acompanha um espremedor de frutas para oferecer maior comodidade. A

limpeza nunca foi tão fácil graças à inovadora peneira de rápida limpeza. Beba

sucos caseiros deliciosos e saudáveis todos os dias!

Esprema cada gota de suco de frutas, verduras e legumes

2 velocidades para todos os tipos de alimentos

Prepare até 2,5L de suco de uma só vez

Motor potente de 700. Não é necessário cortar os alimentos graças ao bocal

extralargo

Fácil de usar

Bico acessório - suco fresco direto no copo

Fácil de usar e limpar

A polpa é coletada em um único local para um fácil descarte

As partes removíveis são próprias para lava-louças

Peneira com design inovador que permite uma limpeza mais rápida

Livreto de receitas inspiradoras

Superfícies lisas e fáceis de limpar

Saboreie deliciosos sucos de laranja

Sistema giratório automático para espremer frutas com facilidade

Espremedor de frutas



Juicer RI1870/01

Destaques Especificações

Toda a polpa em um só lugar

Toda a polpa é coletada em um único

recipiente: o coletor de polpa da sua juicer

Philips. Ou seja, não é mais necessário

remover polpa da tampa, por exemplo. Graças

ao design arredondado e às superfícies lisas

(sem orifícios), fica mais fácil alcançar a polpa

e o coletor torna-se mais fácil de limpar.

Partes próprias para lava-louças

As partes removíveis são próprias para lava-

louças

Peneira para uma limpeza mais rápida

Graças a uma tecnologia inovadora, as fibras

de frutas, verduras e legumes não ficam presas

tão facilmente nos microorifícios. A peneira

pode ser limpa facilmente até mesmo com

uma esponja comum.

Prepare até 2,5L de suco de uma só vez

Graças ao sistema de extração de suco

inovador e à peneira virada ao contrário, o

Juicer extrai até 10% de suco a mais*. E,

dependendo do tipo de fruta, verdura ou

legume, é possível fazer até 2,5 litros de suco

de uma vez, sem precisar esvaziar o coletor de

polpa.

Bico acessório

Caso você prefira preparar o suco diretamente

no copo, use o bico acessório para evitar

respingos em cima da mesa.

Especificações do design

Tampa: SAN

Material do coletor de polpa e do pilão: PS

Material do tubo: Aço inoxidável

Cor(es): Preto

Coletor de polpa: Plástico PP

Material da jarra: Jarra SAN e tampa PS

Especificações gerais

Pés antideslizantes

Grampos de segurança

Livreto de receitas

Armazenamento do cabo integrado

Ajuste de velocidade: 2

Especificações técnicas

Lig/Desl: 700 W

Voltagem: 127 volt

Frequência: 60 Hz

Comprimento do cabo: 1 m

Recipiente para bagaço: 1,6 E

Diâmetro do bocal de alimentação: 80 mm

Capacidade da jarra de suco: 1.500 ml

Acessórios

Jarra de suco

Bico acessório

Dimensões

Peso do produto: 5,2 kg

Selo Verde da Philips

Produto Verde Philips, com EcoDesign

aprovado internacionalmente e com auditoria

KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem

reduzir custos, o consumo de energia e as

emissões de CO2. Como? Eles oferecem

melhorias ambientais significativas em uma

ou mais áreas Philips Verde — Eficiência

energética, Embalagens, Substâncias

perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e

Confiabilidade durante o período de vida útil.

Obtenha mais informações sobre produtos

verdes
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