
Сокоизстисквачка

Avance Collection

  1000 W

QuickClean

2,5 л, XXL улей

Спиране на прокапването

 

HR1871/70 Максимално количество сок. Минимални грижи.
Направете 10% повече сок* и изплакнете, за да почистите!

Сокоизстисквачката от колекцията Philips Avance изстисква всяка капка от плодовете и

зеленчуците ви благодарение на концепцията с обърната цедка. С технологията QuickClean

почистването на сокоизстисквачката ви никога не е било по-лесно.

Изцеждайте до последната капка плодовете и зеленчуците

Изцеждайте 10% повече сок

Изцежда до 2,5 литра сок наведнъж

Изцежда и най-твърдите продукти – 1000 W

Без предварително нарязване благодарение на улея за подаване XXL

2 скорости за меки и твърди плодове и зеленчуци

Бързо и лесно почистване

Технология QuickClean с полирана цедка

Функцията за предварително почистване изплаква нежеланите влакна

Почиствайте лесно влакната от цедката с гладка повърхност

Цялата плодова каша, събрана на едно място, за лесно изхвърляне

Всички части са подходящи за съдомиялна

Лесна употреба

Бързо и лесно сглобяване на всички части

Спиране на прокапването, за да не капе сок



Сокоизстисквачка HR1871/70

Акценти

10% повече сок

Благодарение на иновативната система за изцеждане

на сок с обърната цедка сокоизстисквачката изцежда

всяка капка от плодовете и зеленчуците, създавайки

фонтан от сок. Получавате до 10% повече сок в

сравнение с водещата сокоизстисквачка от Philips,

HR1861.

Изцежда 2,5 литра наведнъж

Благодарение на иновационната система за

изцеждане на сок с обърната нагоре цедка, тази

сокоизстисквачка изцежда до 10% повече сок*. А в

зависимост от вида на плодовете и зеленчуците е

възможно да приготвите до 2,5 литра сок наведнъж,

без да изпразвате контейнера за плодова каша.

1000 W

Изцежда и най-твърдите продукти с мощен 1000-

ватов мотор.

XXL улей за подаване

Свръхголемият 80-мм улей за подаване позволява да

приготвяте сок дори от едри плодове и зеленчуци

като ябълки, моркови и цвекло без предварително

нарязване.

2 скорости

2 скорости за меки и твърди плодове и зеленчуци

Технология QuickClean

Сокоизстисквачката Philips е проектирана за лесно

почистване благодарение на технологията

QuickClean. Почистването вече е толкова лесно,

колкото изплакването, благодарение на функцията за

предварително почистване и полираната цедка

QuickClean.

Функция за предварително почистване

Сокоизстисквачката Philips е първата на пазара с

центрофуга с функция за предварително почистване.

Като налеете вода в буталото, създавате воден

фонтан в уреда, който отмива нежеланите влакна от

капака и улеснява почистването на цедката.

Полирана цедка QuickClean

Много влакна от плодовата каша запушват

стандартната цедка, което значително затруднява

почистването й. Това не е така при полираната цедка

QuickClean на сокоизстисквачката Philips, тъй като

всичките й повърхности са гладки. След

предварително почистване можете лесно да

почистите останалите влакна със стандартна

кухненска четка. Цялата сокоизстисквачка вече може

да се почисти за минута!

Вграден контейнер за плодова каша

Цялата плодова каша се събира само там, където

трябва – в контейнера за плодова каша на вашата

сокоизстисквачка Philips. А това означава, че вече

няма да я почиствате от други части на уреда,

например капака. Заоблената конструкция и гладките

повърхности без ъгли и процепи позволяват да

достигнете лесно плодовата каша и много по-лесно

да почистите контейнера.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.



Сокоизстисквачка HR1871/70

Спецификации

Аксесоари

Приложено: Накрайник

Общи спецификации

Брой настройки за скоростта: 2

Функции на продукта: Възможно почистване в

съдомиялна машина, Променлива скорост, QuickClean

Технически данни

Вместимост на каната: 2,5 л

Захранване: 1000 W

Напрежение: 220 V

Дизайн

Цвят: Черно и металик

 

* В сравнение с Philips HR1861 – сокоизстисквачка номер 1
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