
 

Máy ép trái cây

Avance Collection

  QuickClean (Làm sạch nhanh)

900W

Ống tiếp nguyên liệu cỡ XXL

 

HR1916/70

Dễ dàng chế biến nước ép ngon miệng
QuickClean trong 1 phút

Máy ép trái cây này ép được nhiều nước ép hơn từ hoa quả và rau. Dễ làm sạch hơn bao giờ hết

nhờ có công nghệ  QuickClean, rây lọc dễ rửa cải tiến và ngăn chứa bã tích hợp.

Làm sạch trong 1 phút vớ i Công nghệ  QuickClean

Rây lọc dễ rửa

Chỉ cần đổ nước vào để  làm sạch trước nhanh chóng

Bã ép dễ dàng rơi xuống khoang chứa

Ngăn rỉ nước để  kệ  bếp luôn sạch sẽ

Ép nước ép tươ i ngon nhanh chóng

Ống tiếp nguyên liệu cỡ  XXL (80mm)

Động cơ công suất lớn 900W



Máy ép trái cây HR1916/70

Những nét chính Các thông số

Rây lọc dễ  rửa

Với rây lọc đượ c mài nhẵn, bạn sẽ dễ dàng rửa sạch các

bã xơ còn sót lạ i trên rây lọc bằng miếng rửa chén.

Làm sạch trước

Chức năng làm sạch trước độc đáo của Philips giúp bạn

nhanh chóng rửa sạch máy ép trái cây giữa các lần ép

hoặc sau khi ép xong. Bằng cách đổ nước vào ống ép

nguyên liệu, bạn có thể  tạo ra lực phun nước mạnh và

rửa sạch các bã xơ còn sót lạ i bên trong máy.

Thu bã vào 1 chỗ

Nhờ có hình dạng tròn, không có góc và khe hở , các bã

ép còn sót lạ i sẽ đượ c thu gom vào ngăn chứa bã ép.

Ngăn rỉ nước

Chức năng ngăn rỉ nước tích hợp cho phép bạn dừng

giữa các lần ép để  giữ cho bề mặt bếp không bị vấy bẩn.

Chỉ cần xoay vòi của máy là có thể  kích hoạt chức năng

ngăn rỉ nước.

Ống tiếp nguyên liệu cỡ XXL

Tiết kiệm thời gian và bắt đầu làm nước ép nhanh hơn.

Bạn không còn phả i cắt nhỏ hầu hết các loạ i rau và trái

cây để  vừa với miệng ép của máy nữa. Chỉ cần đẩy rau

và trái cây vào trong ống tiếp nguyên liệu cỡ  XXL dài

80mm và có ngay một ly nước ép bổ sung dinh dưỡng

mỗ i ngày.

Động cơ công suất lớn 900W

Dễ dàng ép các loạ i trái cây cứng và rau bằng động cơ

công suất lớn 900W

Phụ kiện

Bao gồm: Bình

Xuất xứ

Được sản xuất tại: Trung Quốc

Thông số chung

Số cài đặt tốc độ: 2

Các tính năng sản phẩm: Có thể  vệ  sinh bằng máy rửa

chén, Hộc chứa dây nguồn, Chân chống trượ t,

QuickClean (Làm sạch nhanh)

Dịch vụ

Bảo hành 2 năm toàn cầu

Bền vững

Đóng gói: Nguyên liệu tái chế > 90%

Hướng dẫn sử  dụng: 100% giấy tái chế

Thông số kỹ thuật

Dung tích cối: 1 l

Sức chứa của ngăn chứa bã ép: 2,1 l

Chiều dài dây: 1 m

Công suất: 900 W

Điện áp: 220-240 V

Khối lượng và kích thước

Kích thước đóng gói (Dài x Rộng x Cao): 550 x 320

x 330 mm

Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao): 296 x 250

x 432 mm

Đường kính ống tiếp nguyên liệu:

80 mm

Trọng lượng, gồm cả hộp đóng gói: 4,4 kg

Thiết kế

Màu sắc: Đen

Hoàn thiện

Vật liệu ly: Nhựa kháng vỡ

Vật liệu thân chính: nhựa kháng vỡ

GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ iF 2017

Các sản phẩm, dự án, khái niệm và nhiều thể  loạ i khác

giành đượ c giả i thưởng iF đượ c lựa chọn bở i các

chuyên gia hàng đầu trong ngành thiết kếHàng năm,

Diễn đàn thiết kế quốc tế iF sẽ tổ chức một trong

những cuộc thi thiết kế nổ i tiếng nhất thế giới: GIẢI

THƯỞNG THIẾT KẾ iF. Đượ c công nhận là một biểu

tượng thiết kế xuất sắc trên khắp thế giới, GIẢI

THƯỞNG THIẾT KẾ iF nhận đượ c hơn 5.000 bài đệ

trình từ 70 quốc gia mỗ i năm.
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