
Преса за цитруси

Daily Collection

  0,4 л

25 W

Автоматично обръщане

Прибиране на кабела

 

HR2737/70 Прясно изцеден сок без усилия
Компактна преса за цитрусови плодове, подходяща за съдомиялна

машина

С тази преса за цитрусови плодове Philips можете лесно да приготвяте вкусни домашни

цитрусови сокове. Благодарение на компактната й конструкция можете лесно да я

прибирате, а всичките й детайли са подходящи за почистване в съдомиялна машина, което

ще ви спести време при измиването й.

Лесно съхранение

Прибиране на кабела

Малка и компактна конструкция

Бързо и лесно почистване

Всички части са подходящи за съдомиялна

Лесно сервиране

Кана за сок 400 мл



Преса за цитруси HR2737/70

Акценти Спецификации

Прибиране на кабела

Прибиране на кабела

Компактна конструкция

Благодарение на много компактната си конструкция,

уредът може лесно да се съхранява в малки

пространства и шкафове.

Всички части са подходящи за съдомиялна машина

Всички части са подходящи за съдомиялна

Кана за сок

Поддържате сока ви свеж за по-дълго време в тази

кана за сок.

 

Спецификации на дизайна

Цвят (цветове): Кристално бяло със сини акценти

Материал - корпус: Пластмаса (полипропилен)

Материал - кана: Пластмаса (полипропилен)

Общи спецификации

Отделение за съхранение на кабела

Неплъзгащи се крачета

Технически данни

Вместимост - кана: 0,4 л

Дължина на кабела: 1,2 м

Честота: 50/60 Hz

Power: 25 W

Напрежение: 220-240 V

 

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.
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