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Philips
Sulčiaspaud

650 W
2 litrai

HR1858/50
Smulkaus tinklelio filtras

Ypač didelis padavimo vamzdis

Īvairių greičių valdiklis



 

Priedai
• Sulčių ąsotis: 1250 ml

Bendrosios specifikacijos
• Vieta laidui laikyti
• Neslystančios kojel s
• Saugos gnybtai
• 2 greičiai

Techniniai duomenys
• Maitinimas: 650 W
• Tirščių indas: 2 l
• Įtampa: 220–240 V
• Tiekimo vamzdis, skersmuo: 75 mm
• Dažnis: 50/60 Hz
• Laido ilgis: 1,2 m

Projektin s specifikacijos
• Korpuso ir gnybtų medžiaga: ABS
• Dangtelio medžiaga: SAN
• Tirščių indo ir stūmiklio medžiaga: PP
• Snapelio medžiaga: Nerūdijantis plienas
• Spalva (-os): Plieno sidabro su pilku atspalviu
•

Sulčiaspaud
650 W 2 litrai 
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