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Veliko soka. Brez napora.
Hkrati iztisnite do 2 litra soka in aparat očistite v manj kot 1

minuti

Ta sokovnik Philips iztisne še več soka iz sadja in zelenjave. Z revolucionarno

tehnologijo "QUICKClean" ga očistite v manj kot 1 minuti. Vsak dan si privoščite

zdrav in doma pripravljen sok.

Iztisnite zadnjo kapljico iz sadja in zelenjave

Iztisnite do 2 litra soka naenkrat.

Zmogljiv 700 W motor

Zaradi velikega kanala za polnjenje (75 mm) sestavin ni treba narezati

Čisto v 1 minuti!

Tehnologija QuickClean

Cedilo za hitro čiščenje

Vse tropine so zbrane v eni posodi za enostavnejše odstranjevanje

Gladke površine za enostavno čiščenje

Enostavna uporaba

Z dodatnim lijakom iztisnite sok iz vseh jagod naenkrat

Prozorna posoda za tropine za enostavno preverjanje tropin

Hitra in preprosta namestitev vseh delov



Sokovnik HR1864/00

Značilnosti

Iztisnite 2 litra soka naenkrat

Sokovnik z inovativnim sistemom za iztiskanje

soka s tehnologijo QUICKClean naenkrat

iztisne do 2 litra soka brez praznjenja posode

za tropine.

700 W motor

Močan 700 W motor za učinkovito mešanje in

drobljenje.

Velik kanal za polnjenje

75 mm velik kanal za polnjenje omogoča

iztiskanje tudi večjih kosov sadja in zelenjave,

kot so jabolka, korenje in pesa, brez

predhodnega rezanja.

Tehnologija QuickClean

Tehnologija QuickClean omogoča enostavno

čiščenje sokovnika Philips. Zaradi poliranega

cedila za hitro čiščenje, vgrajene posode za

tropine in gladkih površin ga lahko očistite v 1

minuti.

Cedilo za hitro čiščenje

V cedilu se ponavadi nabere precej vlaknastih

tropin, zato ga je težko očistiti. Zaradi

inovativne tehnologije QuickClean so vse

površine cedila gladke, zato vlakna lahko

obrišete s standardno kuhinjsko gobico.

Vgrajena posoda za tropine

Tropine se zbirajo v edino primerno posodo:

posodo za tropine sokovnika Philips. To

pomeni, da vam tropin ni potrebno več čistiti z

drugih delov, kot je na primer pokrov. Okrogla

oblika in gladka površina brez kotičkov in rež

omogoča enostaven dostop in čiščenje posode.

Gladke površine in enostavno čiščenje

Sokovnik ima zaobljene linije in gladke

površine, za ga lahko enostavno sperete pod

tekočo vodo.

Prozorna posoda za tropine

Uživajte v interaktivnem iztiskanju soka. Pokrov

in posoda za tropine sta prozorna, zato vidite

sadje in zelenjavo, iz katere iztiskate sok.

Vidite tudi, kdaj je posoda polna in jo morate

izprazniti.

Hitro in enostavno sestavljanje

Hitra in preprosta namestitev vseh delov

Lijak za jagode

Dodajanje jagod ali manjšega sadja v kanal za

polnjenje je lahko zahtevna naloga. Dodatni

lijak postavite naravnost na kanal. Zdaj lahko

naenkrat dodate vse jagode.

Philipsov zeleni logotip

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko

zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste

ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih Philipsovega

prizadevanja za varovanje okolja – energijska

učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,

recikliranje in odlaganje ter zanesljivost

celotno življenjsko dobo.
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Specifikacije

Nastavki

Lijak za jagode

Oblikovne specifikacije

Barva: Aluminij

Ohišje: Aluminij

Material vrča: Vrč SAN in pokrov ABS

Material posode za tropine in potiskala: ABS,

SAN

Splošne specifikacije

Nedrseče nožice

Varnostne objemke

Prostor za shranjevanje kabla

Nastavitev hitrosti: 1

Tehnične specifikacije

Napajanje: 700 W

Napetost: 220-240 V

Frekvenca: 50/60 Hz

Dolžina kabla: 1 m

Posoda za tropine: 1,2 l

Premer kanala za polnjenje: 75 mm

Zmogljivost: 2 l

Kapaciteta vrča za sok: 800 ml

Enostavno čiščenje

Nastavki so primerni za pomivalni stroj

QuickClean
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