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Dużo soku bez zbędnej krzątaniny.
O 10% więcej soku* i krótszy czas czyszczenia!

Ta sokowirówka firmy Philips pozwala uzyskać jeszcze więcej soku z owoców i warzyw. Jest wyposażona w

wyciskarkę do cytrusów zapewniającą większą różnorodność smaków. Urządzenie można bardzo łatwo

wyczyścić dzięki innowacyjnemu, szybkiemu w czyszczeniu sitku. Ciesz się zdrowym, domowym sokiem!

Wyciśnij ostatnią kroplę soku z owoców i warzyw

Do 2,5 litra soku za jednym razem

Silnik o mocy 700 W umożliwia wyciśnięcie najtwardszych produktów

Bardzo duży otwór na produkty pozwala wrzucać je w całości

2 prędkości do miękkich lub twardych owoców i warzyw

Akcesorium do wyciskania cytrusów

Broszura z przepisami pełna inspirujących przepisów na soki

Czyszczenie trwa zaledwie minutę

Technologia QuickClean

Sitko QuickClean

Zebranie całego miąższu w jednym miejscu umożliwia jego łatwe usuwanie

Gładkie i łatwe w czyszczeniu powierzchnie

Wygodne użytkowanie

Szybki i łatwy montaż wszystkich części

Blokada kapania wbudowana w dziobek
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Zalety

2,5 litra za jednym razem

Innowacyjny system wyciskania owoców z

odwróconym sitkiem umożliwia wydobycie o

10% więcej soku*. W zależności od rodzaju

wyciskanych owoców lub warzyw możliwe jest

uzyskanie do 2,5 l soku w jednym przebiegu

bez konieczności opróżniania pojemnika na

miąższ.

Wyciskanie nawet najtwardszych produktów

Silnik o mocy 700 W umożliwia wyciśnięcie

najtwardszych produktów

Bardzo duży otwór na produkty

Bardzo duży otwór na produkty o szerokości

80 mm umożliwia wyciskanie nawet dużych

owoców i warzyw, takich jak jabłka, marchewki

i buraki, bez wcześniejszego cięcia na kawałki.

2 prędkości

2 prędkości do miękkich lub twardych owoców i

warzyw

Technologia QuickClean

Sokowirówka Philips została opracowana z

myślą o łatwym czyszczeniu — w tym celu

zastosowano technologię QuickClean.

Urządzenie można teraz wyczyścić w ciągu

niecałej minuty dzięki wysokopolerowanemu

sitku QuickClean, wbudowanemu pojemnikowi

na miąższ i gładkim powierzchniom.

Wbudowany pojemnik na miąższ

Cały miąższ zbiera się wyłącznie w miejscu, w

którym powinien się znaleźć — w pojemniku

na miąższ sokowirówki firmy Philips. Oznacza

to, że nie trzeba już wydobywać miąższu z

innych części, takich jak pokrywka.

Zaokrąglona konstrukcja i gładkie powierzchnie

bez żadnych zakamarków zapewniają łatwy

dostęp do miąższu i łatwiejsze czyszczenie

pojemnika.

Sitko QuickClean

Wiele włókien miąższu często utyka w sitku, co

bardzo utrudnia jego czyszczenie. Dzięki

innowacyjnej technologii QuickClean

wszystkie powierzchnie sitka są gładkie, co

umożliwia usunięcie włókien za pomocą

zwykłej gąbki kuchennej.

Gładkie i łatwe w czyszczeniu

Sokowirówka cechuje się zaokrąglonymi

kształtami i gładkimi powierzchniami, które

ułatwiają płukanie urządzenia pod bieżącą

wodą.

Szybkie i łatwe składanie

Szybki i łatwy montaż wszystkich części

Blokada kapania

Po zakończeniu wyciskania soku blat

kuchenny zawsze pozostaje czysty. Blokada

kapania zapobiega spływaniu soku na stół.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Dane techniczne

Materiał pokrywki: Tworzywo SAN

Materiał pojemnika na miąższ i popychacza:

PS

Materiał dziobka: Stal szlachetna

Kolor(y): Czarny

Materiał obudowy: Tworzywo PP

Materiał dzbanka: Dzbanek z tworzywa SAN,

pokrywa z tworzywa PS

Informacje ogólne

Stopy antypoślizgowe

Zaciski zabezpieczające

Broszura z przepisami

Wbudowany schowek na przewód

Ustawienie prędkości: 2

Dane techniczne

Moc: 700 W

Napięcie: 220–240 V

Częstotliwość: 50/60 Hz

Długość przewodu: 1 m

Pojemnik na miąższ: 1,6 L

Średnica otworu na produkty: 80 mm

Pojemność dzbanka na sok: 1500 ml

Akcesoria

Dzbanek na sok

Dziobek

Wymiary

Waga produktu: 5,2 kg
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