
 

Mahlapress

Avance Collection

 
FiberBoost-tehnoloogia

Kiirpuhastus

3 l, XXL-sisestamistoru

1200 W

 

HR1922/20 Värske ja nauditav kiudainetega mahl
Valige kuni 50% lisakiudaineid

FiberBoosti tehnoloogia võimaldab valida mahlale soovitud tekstuur. Nupu abil

saate valida värskendava läbipaistva mahla või kreemika mahla, mis sisaldab kuni

50% rohkem kiudaineid.

Valige mahlale soovitud tekstuur

Tehnoloogia FiberBoost tagab kuni 50% lisakiudaineid

Puhastage 1 minutiga, kasutades QuickClean tehnoloogiat

Kergesti puhastatav sõel

Kiireks eelpuhastamiseks kallake lihtsalt vett sisse

Viljaliha langeb vabalt ühte mahutisse

Tilgalukk tagab puhta köögilaua

Värske mahl siis, kui seda soovite

XXL-sisestamistoru (80 mm)

Pressige korraga kuni 3 l mahla

Võimas 1200 W mootor

Seadme kõiki osi saab kokku panna kiirelt ja lihtsalt

Vaiksem



Mahlapress HR1922/20

Esiletõstetud tooted

Tehnoloogia FiberBoost

FiberBoosti tehnoloogia võimaldab valida

mahlale soovitud tekstuuri. Nupu abil saate

valida värskendava läbipaistva mahla või

kreemika mahla, mis sisaldab kuni 50%

rohkem kiudaineid. Ainulaadne kombinatsioon

nutikalt kontrollitavatest püsikiirustest ja

ainulaadse disainiga sõelast võimaldab valida

mahla kiudainesisaldust, et igaüks saaks

nautida oma lemmikmahla.

Võimas 1200 W mootor

1200 W mootor võimaldab pressida

pingutuseta ka kõige kõvemaid puu- ja

köögivilju.

Viljaliha ühes kohas

Tänu nurkadeta ümarale kujule kogutakse

jäägid viljalihanõusse.

XXL-suuruses sisestamistoruga

Säästke aega ja pressige mahla kiiremini. Selle

mahlapressi puhul ei ole vaja enamikku puu-

ja köögiviljadest tükeldada. Lihtsalt pange

need 80 mm XXL-sisestamistorusse ja nautige

iga päev energiat andvaid toiteaineid.

Kergesti puhastatav sõel

Tänu poleeritud sõelale on jääkide

puhastamine köögikäsna abil imelihtne.

Lekkevaba

Integreeritud tilgalukk võimaldab jätta mahla

pressimise ajutiselt pooleli, jättes köögipinnad

täiesti puhtaks. Tilgaluku aktiveerimiseks tuleb

lihtsalt tila pöörata.

Pressige korraga kuni 3 l mahla

Võite valmistada korraga kuni 3 l mahla, enne

kui viljalihanõud on vaja tühjendada.

Puhastuseelne

Philipsi ainulaadne eelpuhastusfunktsioon

võimaldab mahlapressi erinevate mahlade

vahel või mahlapressimise järel kiiresti ära

loputada. Valage lihtsalt vett

pressimismehhanismi ja tekkiv veesurve

loputab jäägid masinast välja.

Vaiksem

Uuel mootoril on madalam müra- ja

vibratsioonitase, mis teeb mahlapressimise

vaiksemaks.

Kiire ja lihtne kokkupanemine

Mahlapressi konstruktsioon on põhjalikult läbi

mõeldud, võimaldades teil kõik osad kiiresti ja

lihtsasti kokku panna.

IF-i DISAINIAUHIND 2017

IF-i disainiauhinna saanud tooted, projektid,

kontseptsioonid ja muu, mis on välja valitud

disainivaldkonna tipptegijate poolt.Igal aastal

korraldab iF International Forum Design GmbH

üht maailma populaarseimat ja hinnatuimat

disainivõistlust iF DISAINIAUHIND. Kogu

maailmas tipptasemel disainiga seonduv iF

DISAINIAUHIND tervitab igal aastal üle 5000

võistlustöö 70 eri riigist.
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Spetsifikatsioon

Tarvikud

Komplektis: Kann, Retseptivoldik

Päritoluriik

Valmistatud: Hiina

Üldine spetsifikatsioon

Kiirusesätete arv: 2

Toote omadused: Nõudepesumasinas pestav,

Sisseehitatud juhtmehoidik, Libisemiskindel

jalg, Kiirpuhastus

Hooldus

2-aastane ülemaailmne garantii

Säästvus

Pakend: > 90% ringlussevõetud materjalidest

Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist

Tehnilised andmed

Viljaliha nõu maht: 2,1 l

Juhtme pikkus: 1 m

Võimsus: 1200 W

Pinge: 220–240 V

Kannu maht: 1 l

Kaal ja mõõtmed

Pakendi mõõtmed (p x l x k): 550 x 320 x

330 mm

Toote mõõtmed (p x l x k): 296 x 250 x

432 mm

Sisestustoru läbimõõt: 80 mm

Kaal koos pakendiga: 4,7 kg

Disain

Värvus: Metalne

Viimistlus

Kannu materjal: Plast

Põhikorpuse materjal: Metall
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