
Perasan jeruk

Daily Collection

 
0,5 L

25 W

Putaran-balik otomatis

Tempat penyimpanan kabel

 

HR2738/00 Perasan jus segar, mudah diperoleh
Aman dicuci dengan mesin pencuci piring, desain ringkas

Dengan pemeras jeruk ini, Anda bisa membuat jus jeruk lezat buatan sendiri.

Desainnya yang ringkas membuat alat ini mudah disimpan. Semua bagiannya

aman dicuci dengan mesin pencuci piring, sehingga menghemat waktu mencuci

Anda.

Penyajian mudah

Termasuk gelas jus 500 ml

tak menetes dengan desain cerat baru

Membersihkan dengan cepat dan mudah

Semua bagian aman dlm mesin cuci piring

Mudah disimpan

Desainnya yang ringkas hanya perlu tempat penyimpanan minimal

Penyimpanan kabel daya terpadu



Perasan jeruk HR2738/00

Kelebihan Utama Spesifikasi

Gelas jus 500 ml

Gelas jus 500 ml memberikan kapasitas hebat

untuk membuat jus

Desain cerat baru

tak menetes dengan desain cerat baru

Tempat penyimpanan kabel

Hemat tempat dengan sistem penyimpanan

kabel praktis di bawah rangkanya.

Desain ringkas

Berkat desain ringkasnya, juicer ini cocok

ditempatkan di atas meja dapur Anda. Jika

hendak disimpan, hanya perlu sedikit tempat.

Semua bagian aman dlm mesin cuci piring

Semua komponen lepas-pasang dapat dicuci

dengan mesin pencuci piring

 

Spesifikasi desain

Warna: Putih cerah

Bahan rangka: Plastik PP

Bahan gelas: Plastik PP

Spesifikasi umum

Kaki anti-selip

Penyimpanan kabel terintegrasi

Spesifikasi teknis

Daya: 25 W

Voltase: 220-240 volt

Frekuensi: 50/60 Hz

Panjang kabel: 0,80 m

Kapasitas tabung: 0,5 L

 

Logo Philips Green

Produk-produk Philips Green dapat

mengurangi biaya, konsumsi energi, dan

emisi CO2. Bagaimana caranya? Produk-

produk ini menawarkan pemeliharaan

lingkungan yang signifikan dalam satu atau

beberapa Green Focal Area Philips - Efisiensi

energi, Kemasan, Zat berbahaya, Bobot, Daur

ulang dan pembuangan, serta Keandalan

seumur hidup.

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Hak cipta dilindungi undang-

undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-

waktu tanpa pemberitahuan. Merek

dagang adalah milik Koninklijke

Philips N.V. atau pemiliknya masing-

masing.

Tanggal dikeluarkan

2019‑10‑28

Versi: 5.0.1

EAN: 08 71010 36413 08

www.philips.com

http://www.philips.com/

