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Philips
Gyümölcscentrifuga

650 W
2 liter

HR1858/50
Mikrohálós szűrő

Extra méretű adagolócső

Több sebesség



 

Tartozékok
• Légyűjtő: 1250 ml

Általános jellemzők
• Vezeték tárolása
• Csúszásmentes lábak
• Rögzítőkapcsok
• 2 sebességfokozat

Műszaki adatok
• egyenáram: 650 W
• Gyümölcshúsgyűjtő: 2 l
• Feszültség: 220-240 V
• Adagolócső átmérője: 75 mm
• Frekvencia: 50/60 Hz
• Vezetékhossz: 1,2 m

Kivitelezési jellemzők
• Burkolat anyaga és rögzítőkapcsok: ABS
• A fedél anyaga: SAN
• A gyümölcshústároló és a nyomórúd anyaga: PP
• Kifolyócső anyaga: Rozsdamentes acél
• Szín(ek): Acélezüst, zölddel
•

Gyümölcscentrifuga
650 W 2 liter 

Műszaki adatok
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