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Sucuri sănătoase obţinute mai simplu
Fără tăiere în bucăţi. Fără complicaţii. Numai suc

Prepararea sucurilor nu a fost niciodată mai uşoară. Cu tubul său larg de

alimentare care înghite fructele şi legumele întregi, fără a mai fi nevoie să le tăiaţi.

Motorul puternic de 650 W împreună cu filtrul unic cu micro-sită va stoarce sucul

până la ultima picătură.

Stoarcere rapidă

Control cu mai multe viteze, pentru fructe moi sau tari

Motor puternic

Produce mai mult suc

Preparare cu capacitate foarte mare

Filtru cu micro-sită din oţel inoxidabil

Reţete simple şi delicioase

Carte de bucate care vă oferă diferite reţete de suc.

Fără tăiere în bucăţi

Tăierea în bucăţi nu este necesară, graţie tubului de alimentare de dimensiuni mari

Curăţare rapidă şi eficientă

Componentele detaşabile se pot spăla în maşina de spălat vase



Storcător HR1858/55

Repere Specificaţii

Lavabil în maşina de spălat vase

Toate componentele demontabile pot fi

curăţate în maşina de spălat vase.

Capacitate foarte mare

Recipientul pentru pulpă de 2 l şi vasul pentru

suc de 1,25 l vă permit să preparaţi mai mult

suc într-o singură utilizare.

Tub de alimentare de dimensiuni mari

Tubul de alimentare de mari dimensiuni

înghite fructele şi legumele întregi, astfel încât

nu mai este nevoie să le tăiaţi şi să le

mărunţiţi.

Filtru cu micro-sită

Filtru cu micro-sită din oţel inoxidabil

Comenzi multiple pentru viteză

Cu setările multiple ale vitezei, puteţi extrage

cu uşurinţă sucul din fructe şi legume moi sau

tari.

Motor puternic

Prepară rapid sucul cu ajutorul acestui motor

puternic.

Carte de bucate inclusă

Această carte de bucate conţine reţete de

sucuri delicioase şi uşor de preparat.

 

Accesorii

Cană pentru suc

Specificaţii de design

Culori: Alb strălucitor cu accente portocalii

Material carcasă şi cleme: ABS

Material vas: SAN vas şi PP capac

Material capac: SAN

Material container pentru pulpa de fructe şi

element de împingere: PP

Material gură de scurgere: Oţel inox

Specificaţii generale

Compartiment pentru cablu integrat

Sistem anti-alunecare

Cleme de siguranţă

Viteze: 2

Specificaţii tehnice

Lungime cablu: 1,2 m

Diam. tub alimentare: 75 mm

Frecvenţă: 50/60 Hz

Alimentare: 650 W

Recipient pentru pulpă de fructe: 2 l

Tensiune: 220-240 V
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