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HR1854/00

Sumo saudável fácil de fazer
Centrifugadora simples: sem cortar, sem incomodar.

Preparar sumos nunca foi tão fácil. Com o tubo de alimentação extra largo desta

centrifugadora de 550 W Philips HR1854/00, pode colocar frutos e vegetais

inteiros, sem precisar de os cortar. Também possui um jarro de sumo que mantém

o seu sumo fresco durante mais tempo.

Faz mais sumo

Faz mais sumo graças ao filtro de micro-rede único.

Capacidade extra grande

Não é necessário cortar previamente

Não é necessário cortar antes graças ao tubo de alimentação extra grande

Limpeza rápida e fácil

Todas as peças laváveis na máquina

Sumo fresco a qualquer altura

Este jarro de sumo mantém o seu sumo fresco por mais tempo



Centrifugadora HR1854/00

Destaques Especificações

Lavável na máquina de lavar loiça

Todas as peças destacáveis podem ser lavadas

na máquina de lavar loiça.

Tubo de alimentação extra grande

Tubo de alimentação extra grande com

capacidade para processar frutos e vegetais

inteiros para que não tenha de os cortar.

Jarro de sumo

Mantenha o seu sumo fresco por mais tempo

depois de o fazer com este jarro de sumo de

700 ml.

Micro-filtro

A centrifugadora Philips prepara mais sumo

graças ao filtro de micro rede exclusivo.

 

Acessórios

Jarro de sumo

Especificações de design

Cor(es): Branco com apontamentos prateados

Material do compartimento e grampos: ABS

Material do jarro: SAN

Material da tampa e do recipiente para a

polpa: SAN

Especificações gerais

Compartimento do fio integrado

Suporte antideslize

Grampos de segurança

Regulação da velocidade: 2

Especificações técnicas

Comprimento do cabo: 1,2 m

Diâm. do tubo de alimentação: 75 mm

Frequência: 50/60 Hz

Alimentação: 550 W

Recipiente para a polpa: 1,5 l

Voltagem: 220-240 V

Capacidade do jarro de sumo: 700 ml
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