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Avance Collection

 
1000 W

QuickClean

2,5 W, izjemno velik kanal

Zapora proti kapljanju

 

HR1871/10 Veliko soka. Brez napora.
Pripravite 10 % več soka* in očistite le v minuti!

Ta sokovnik iztisne še več soka iz sadja in zelenjave. Tehnologija QuickClean,

inovativno cedilo za hitro čiščenje in vgrajena posoda za tropine omogočajo

najenostavnejše čiščenje.

Iztisnite zadnjo kapljico iz sadja in zelenjave

Iztisnite do 2,5 litra soka naenkrat

Z motorjem zmogljivosti 1000 W iztisnite sok iz najtrših sestavin

Zaradi izjemno velikega kanala za polnjenje predhodno sekljanje ni potrebno

2 hitrosti za mehko ali trdo sadje in zelenjavo

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

Hitra in preprosta namestitev vseh delov

V dulec je vgrajeno preprečevanje kapljanja

Okusni in preprosti recepti

Knjižica z navdihujočimi recepti za sokove



Sokovnik HR1871/10

Značilnosti

Iztisnite 2,5 litra soka naenkrat

Zaradi inovativnega sistema za iztiskanje soka

z navzdol obrnjenim cedilom iztisne ta

sokovnik do 10 % več soka*. Glede na vrsto

sadja ali zelenjave pa lahko brez praznjenja

posode za tropine naenkrat iztisnete do 2,5

litra soka.

Iztisnite sok iz najtrših sestavin

Z motorjem zmogljivosti 1000 W iztisnite sok iz

najtrših sestavin

Izjemno velik kanal za polnjenje

80 mm velik kanal za polnjenje omogoča

iztiskanje tudi večjih kosov sadja in zelenjave,

kot so jabolka, korenje in pesa brez

predhodnega rezanja.

2 hitrosti

2 hitrosti za mehko ali trdo sadje in zelenjavo

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, zato ga lahko enostavno sperete pod

tekočo vodo.

Hitro in enostavno sestavljanje

Hitra in preprosta namestitev vseh delov

Zapora proti kapljanju

Kuhinjski pult mora vedno biti čist, tudi po

iztiskanju soka. Preprečevanje kapljanja

preprečuje kapljanje soka na mizo.

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.



Sokovnik HR1871/10

Specifikacije

Nastavki

Vrč za sok

Nastavek z dulcem

Oblikovne specifikacije

Material pokrova: SAN

Material posode za tropine in potiskala: PS

Material dulca: Nerjavno jeklo

Material vrča: Vrč SAN in pokrov PS

Barva: Črna in nerjavno jeklo

Ohišje: Nerjavno jeklo

Dimenzije

Teža izdelka: 5,2 kg

Splošne specifikacije

Prostor za shranjevanje kabla

Nedrseče nožice

Knjižica z recepti

Varnostne objemke

Nastavitev hitrosti: 2

Preprečevanje kapljanja

Tehnične specifikacije

Kapaciteta vrča za sok: 1500 ml

Dolžina kabla: 1 m

Premer kanala za polnjenje: 80 mm

Frekvenca: 50/60 Hz

Napajanje: 1000 W

Posoda za tropine: 1,6 l

Napetost: 220-240 V

Enostavno čiščenje

Nastavki so primerni za pomivalni stroj

* V primerjavi s najbolje prodaj. sokovnikom Philips

HR1861
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