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Philips
Odšťavňovač

650 W
2 litry

HR1858/50
Mikrosítko

Mimořádně velká plnicí trubice

Více rychlostí



 

Příslušenství
• Džbán na šťávu: 1250 ml

Obecné specifikace
• Úložný prostor pro šňůru: Ano
• Protiskluzové podložky: Ano
• Bezpečnostní svorky: Ano
• Dvě rychlosti: Ano

Technické údaje
• Spotřeba: 650 W
• Nádoba na dužninu: 2 l
• Napětí: 220 - 240 V
• Průměr plnicí trubice: 75 mm
• Frekvence: 50/60 Hz
• Délka šňůry: 1,2 m

Specifikace provedení
• Materiál krytu a svorky: ABS
• Materiál víka: SAN
• Materiál nádoby na dužninu a posunovač: PP
• Materiál hubičky: Nerezová ocel
• Barva(y): Ocelově stříbrná s šedým odstínem
•

Odšťavňovač
650 W 2 litry 
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