Odšťavňovač
Avance Collection
900 W
Systém QuickClean
2,5 l, trubice XXL
Drip stop, lis na citrusy
HR1870/70

Maximum šťávy. Minimum námahy.
Připravte o 10 % více šťávy* a snadno opláchněte!
Odšťavňovač Philips kolekce Avance s designem s převráceným sítkem vymáčkne každou kapku z ovoce a
zeleniny. Díky technologii QuickClean čištění odšťavňovače nebylo nikdy jednodušší.
Vymačká z ovoce a zeleniny každou kapku
Získejte o 10 % více šťávy
Vytvořte najednou až 2,5 litru šťávy
Odšťavňování i nejodolnějších surovin – 900 W
Díky XXL přívodní trubici není třeba nic rozkrajovat
2 rychlosti pro měkké a tvrdé ovoce a zeleninu
Příslušenství k odšťavňovačům
Rychlé a snadné čištění
Technologie QuickClean s hladkým sítkem
Funkce předčištění odstraní nežádoucí vlákna
Ze sítka s hladkým povrchem snadno odstraníte vlákna
Všechna dužnina je shromážděna na jednom místě a lze ji snadno zlikvidovat
Všechny části lze mýt v myčce
Snadné použití
Rychlé a snadné sestavení všech dílů

Odšťavňovač

HR1870/70

Přednosti
O 10 % více šťávy

Dvě rychlosti

pěchovače, můžete v přístroji vytvořit vodní
fontánu, která omyje nežádoucí vlákna z víka a
usnadňuje čištění sítka.
Hladké sítko QuickClean

Díky inovativnímu systému extrakce šťávy
s obráceným sítkem dostane odšťavňovač
z ovoce a zeleniny každou kapku a vznikne
záplava šťávy. Můžete získat až o 10 % více
šťávy v porovnání s jedničkou mezi
odšťavňovači Philips, modelem HR1861.

2 rychlosti pro měkké a tvrdé ovoce a zeleninu
Příslušenství k odšťavňovačům

Vytvořte najednou 2,5 litru

Příslušenství k odšťavňovači vám umožní
připravovat čerstvou domácí pomerančovou
šťávu každý den. Samootáčecí systém využívá
optimální rychlost pro rychlé a snadné
odšťavňování. Již není třeba žádné lisování.
Díky inovativnímu systému pro extrakci šťávy
s převráceným sítkem je tento odšťavňovač
schopný získat až o 10 % šťávy více.* A
v závislosti na typu ovoce nebo zeleniny je
možné získat naráz až 2,5 litru šťávy, aniž
byste museli vyprázdnit nádobu na dužninu.

Integrovaná nádoba na dužninu

Technologie QuickClean

900 W
Silný 900W motor umožní odšťavňování i
nejodolnějších surovin.
Plnicí trubice XXL

V běžném sítku uvízne mnoho dužninových
vláken, která je velmi obtížné odstranit. To však
není případ hladkého sítka QuickClean
odšťavňovače Philips, protože povrchy sítka
jsou hladké. Po předběžném čištění můžete
zbývající vlákna snadno odstranit pomocí
běžného kuchyňského kartáčku. Celý
odšťavňovač lze nyní vyčistit během necelé
minuty!

Odšťavňovač Philips se díky technologii
QuickClean snadno čistí. Čištění je nyní stejně
snadné jako oplachování, to vše díky funkci
předčištění a hladkému sítku QuickClean.

Dužnina se hromadí pouze tam, kde má:
v nádobě na dužninu odšťavňovače Philips. To
znamená, že ji nemusíte odstraňovat z míst,
kam nepatří, třeba z víčka. Díky oblému
designu a jemnému povrchu bez rohů a škvír
lze nádobu od dužniny velmi snadno omýt.
Lze umístit do myčky

Funkce předčištění

Mimořádně velká plnicí trubice s průměrem
80 mm umožňuje odšťavňovat i velké ovoce a
zeleninu, např. jablka, mrkve a červenou řepu,
aniž byste je museli předkrájet.

Všechny odnímatelné části lze mýt v myčce.
Odšťavňovač Philips je první odstředivý
odšťavňovač na trhu vybavený funkcí
předběžného čištění. Když nalijete vodu do

Odšťavňovač
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Speciﬁkace
Speciﬁkace provedení
Barva(y): Černá

Technické údaje
Spotřeba: 900 W
Kapacita: 2,5 l

Obecné speciﬁkace
Dvě rychlosti: Ano
Drip stop: Ano

Snadné čištění
Příslušenství lze mýt v myčce: Ano
Systém Quickclean: Ano

Příslušenství
Hubička: Ano
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