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HR1881/00

Kulinarisk verktøy for livet
Få mer juice ut av frukt og grønnsaker

Nyt mer nypresset juice med denne kraftige juiceren, som presser ut hver eneste

dråpe fra frukt og grønnsaker. Denne juiceren fra Philips er en del av Robust

Collection – en serie med slitesterke kjøkkenverktøy, som gjør den daglige

matlagingen i hjemmet til en fornøyelse.

Solid konstruksjon

Solid metalldeksel

Strømsparende motor på 1200 W

5-års produktgaranti og 15-års garanti på motoren

De viktigste funksjonene – perfeksjonerte

Mikromaskefilter i rustfritt stål

Solid låsearm for maksimal sikkerhet

Ekstra bredt materør for hel frukt

Tut med dryppstopposisjon – løft for å forhindre drypping

Totrinns hastighetskontroll for myke og harde ingredienser

Overflater som er enkle å rengjøre, og deler som kan vaskes i oppvaskmaskin

Teknologi – der det teller

Mikromaskefilter med ribber som presser ut mer juice



Juicer HR1881/00

Høydepunkter Spesifikasjoner

Ekstra bredt materør

Takket være det ekstra store materøret på

90 mm kan du også presse store frukt og

grønnsaker som epler, gulrøtter og sukkerroer

uten å skjære dem opp på forhånd.

Mikromaskefilter

Det unike mikromaskefilteret til Philips-

juiceren med ribber i rustfritt stål presser ut hver

eneste dråpe og gir mer juice.

Tut med dryppstopposisjon

I løftet stilling hindrer dryppstoppfunksjonen at

det drypper fra juiceren og ned på benkeplaten.

Dryppstoppfunksjonen er avtakbar og kan

vaskes i oppvaskmaskin, og er dermed veldig

enkel å rengjøre.

Utvidet produktgaranti

5-års produktgaranti og 15-års garanti på

motoren gis ved registrering i løpet av 3

måneder etter kjøp.

 

Generelle spesifikasjoner

Sklisikre føtter

Oppskriftshefte

Integrert ledningsoppbevaring

Sikkerhetsklemmer

Hastighetsinnstilling: 2

Dryppstopp

Tilbehør

Sylinderformet rengjøringsbørste

Rengjøringsbørste

Juicemugge

Designmessige spesifikasjoner

Materiale, kabinett: Formstøpt aluminium

Materiale i lokk: SAN

Materiale i fruktkjøttbeholder og stapper: PP

Materiale i tut: Rustfritt stål

Materiale, mugge: SAN-mugge og PP-deksel

Farge(r): Aluminium og grå

Tekniske spesifikasjoner

Fruktkjøttbeholder: 2 l

Diameter på materør: 90 mm

Frekvens: 50/60 Hz

Drift: 1200 W

Spenning: 220–240 V

Ledningslengde: 1,2 m

Kapasitet for juicemugge: 1500 ml

Mål

Mål for esken (B x H x D): 41,0 x 54,5 x 26,9

Produktvekt: 6,9 kg

Vekt, inkl. emballasje: 8,37 kg

Enkel å gjøre ren

Tilbehør som kan vaskes i oppvaskmaskin

Garanti

Utvidet garanti: 5-års produktgaranti og 15-

års garanti på motoren

Bærekraftighet

Laget av resirkulerte materialer: 11 %

Resirkulerbare materialer: 89 %

Effektforbruk, standby: 0 W
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