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Philips
Juicer

650 W
2 liter

HR1858/30
Micromesh-filter

Extra stort inmatningsrör

Flera hastigheter

Alla delar kan diskas i diskmaskin



 

Allmänna specifikationer
• Sladdförvaring
• Stabiliserande fötter
• Säkerhetsspännen
• Två hastigheter

Tekniska specifikationer
• Effekt: 650 W
• Fruktköttsbehållare: 2 l
• Spänning: 220-240 V
• Inmatningsrör, diam.: 75 mm
• Frekvens: 50/60 Hz
• Sladdlängd: 1,2 m

Designspecifikationer
• Material, hölje och spännen: ABS
• Lock, material: SAN
• Material, fruktköttsbehållare och presskloss: PP
• Pip, material: Rostfritt stål
• Juicekanna, material: SAN-kanna och PP-lock
• Färg(er): Vit med grå och röda detaljer

Tillbehör
• Juicekanna: 1250 ml
•

Juicer
650 W 2 liter 
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