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O máximo de suco. O mínimo de trabalho.
Exclusiva peneira de microtrituração com microorifícios e tubo

extralargo

Juicer Philips em alumínio anodizado com exclusiva peneira para microtrituração,

motor de 700W, bocal de alimentos extralargo, coletor de polpa de 2L e uma

moderna jarra de suco de 1,5L.

Faz mais suco

Peneira de microtrituração com microorifícios feita de aço inoxidável

Recipientes extralargos para mais suco

Não é necessário picar quase nada.

O bocal de alimentação extralargo absorve até frutas, legumes e verduras inteiros ou

em grandes pedaços

Sucos rápidos

Controle variável de velocidade para alimentos mais duros ou delicados

Sucos rápidos com o potente motor de 700W

Rapidez e mais facilidade para limpar

Peças próprias para lava-louças

Receitas deliciosas e fáceis de fazer

O livreto oferece várias receitas de sucos



Centrífuga Juicer RI1861/00

Destaques Especificações

Peneira de microtrituração com microorifícios

Peneira de microtrituração com microorifícios

feita de aço inoxidável

Bocal de alimentação extralargo

O bocal de alimentação extralargo absorve

frutas, legumes e verduras por inteiro ou em

pedaços grande.

Recipiente extralargo

O coletor de polpa de 2L e a jarra de suco de

1,5L permitem que você faça mais suco de

uma vez só.

Controle variável de velocidade

Com os diversos ajustes de velocidade da

centrífuga Philips, você pode fazer sucos das

mais diversas frutas, legumes e verduras.

Livreto de receitas incluído

Este livro contém receitas deliciosas e fáceis

de fazer na centrífuga Philips.

Próprio para lava-louças

Todas as partes removíveis podem ser lavadas

na lava-louças.

 

Acessórios

Escova de limpeza

Jarra de suco

Especificações do design

Cor(es): Alumínio escovado

Material do corpo do aparelho e das travas

de segurança: Alumínio escovado

Material da tampa: SAN

Material do coletor de polpa e do pilão: PP

Material do tubo: Aço inoxidável

Especificações gerais

Armazenamento do cabo integrado

Pés antideslizantes

Travas de segurança

Ajuste de velocidade: 2

Livreto de receitas

Especificações técnicas

Comprimento do cabo: 1,2 m

Diâmetro do bocal de alimentação: 75 mm

Freqüência: 50/60 Hz

Alimentação: 700 W

Coletor de polpa: 2 l

Voltagem: 220-240 V

Capacidade da jarra de suco: 1.500 ml
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