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O máximo de suco e o mínimo de bagunça.
Faz até 2 litros de suco de uma só vez e a limpeza é feita em um minuto

Esta juicer extrai muito mais suco das frutas e verduras e com a tecnologia revolucionária “QUICKClean”, a

limpeza pode ser feita em um minuto. Delicie-se com sucos caseiros saudáveis e deliciosos todos os dias!

Fácil de usar

Fácil verificação da polpa com o coletor transparente

Montagem rápida e fácil de todas as partes

Bocal de alimentos extralargo (75 mm)

Esprema cada gota de suco de frutas, verduras e legumes

Processe até 2 L de suco de uma só vez

Motor potente de 700 W

Limpe em um minuto!

Tecnologia QuickClean

A polpa é coletada em um único local para um fácil descarte

Superfícies lisas e fáceis de limpar

Peças próprias para lava-louças
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Destaques

Próprio para lava-louças

Todas as partes removíveis podem ser lavadas

na lava-louças.

Rapidez e mais facilidade para montar

Montagem rápida e fácil de todas as partes

Toda a polpa em um só lugar

Toda a polpa é coletada em um único

recipiente: o coletor de polpa da sua juicer

Philips. Ou seja, não é mais necessário

remover polpa da tampa, por exemplo. Graças

ao design arredondado e às superfícies lisas

(sem orifícios), fica mais fácil alcançar a polpa

e o coletor torna-se mais fácil de limpar.

Superfícies lisas e fáceis de limpar

Superfícies lisas e fáceis de limpar

Coletor de polpa transparente

Tenha uma experiência verdadeiramente

interativa. A tampa e o coletor de polpa são

transparentes, de modo que você pode ver as

frutas e as verduras sendo preparadas. Além

de poder ver diretamente quando o recipiente

está cheio, o que indica que é hora de

esvaziá-lo.

Processe até 2 L de suco de uma só vez

Você pode fazer até 2 litros de suco de uma só

vez sem precisar esvaziar o coletor de polpa.

Bocal de alimentos extralargo

Com o bocal de alimentos extralargo de 75

mm, é possível fazer suco com frutas, verduras

ou legumes grandes, como maçãs, cenouras e

beterrabas, sem precisar cortá-los antes.

Motor de 700 W

Motor potente de 700 W para processar,

misturar e triturar os alimentos de modo eficaz.

Tecnologia QuickClean

O juicer Philips foi projetado para ser fácil de

limpar, graças à tecnologia QuickClean. A

limpeza agora pode ser feita em até 1 minuto,

graças ao coletor de polpa integrado e às

superfícies lisas.



Juicer RI1855/01

Especificações

Especificações do design

Cor(es): Alumínio

Coletor de polpa: Alumínio

Material da jarra: Jarra SAN e tampa ABS

Material do coletor de polpa e do pilão: ABS,

SAN

Especificações gerais

Pés antideslizantes

Grampos de segurança

Armazenamento do cabo integrado

Ajuste de velocidade: 1

Especificações técnicas

Lig/Desl: 700 W

Voltagem: 127V, disponível também na versão

220V. volt

Frequência: 50/60 Hz

Comprimento do cabo: 1 m

Recipiente para bagaço: 1,2 E

Diâmetro do bocal de alimentação: 75 mm

Capacidade: 2 E

Capacidade da jarra de suco: 800 ml

Fácil de limpar

Peças próprias para lava-louças

QuickClean
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