
 

Sulčiaspaudė

Viva Collection

 

„QuickClean“

1,5 l, M vamzdis

500 W

 

HR1836/00

Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.

Viskas vienoje kompaktiškoje konstrukcijoje

Viskas, ko tikitės iš sulčiaspaudės – itin galingas spaudimas, išvaloma vos per 1

min. – kompaktiško, vos pusės įprastos sulčiaspaudės dydžio, dizaino prietaise! *.

Kasdien mėgaukitės sveikomis namuose spaustomis sultimis.

Šviežios sultys kasdien

Kompaktiška sulčiaspaudė visada po ranka ant virtuvės stalo

Iki 1,5 l sulčių vienu spaudimu

Spauskite sultis tiesiai į stiklinę

Galingas 500 W variklis

Išvalykite per 1 min. naudodami „QuickClean“ technologiją

Technologija „QuickClean“

Lašėjimo sustabdymo funkcija, kad virtuvėje būtų švaru

Tirščiai natūraliai sukrenta į indą

Paprasta naudoti

Lengva patikrinti, kiek yra tirščių – jų indas yra permatomas

Visas nuimamas dalis galima plauti indaplovėje



Sulčiaspaudė HR1836/00

Ypatybės Specifikacijos

Kompaktiškas dizainas

Būdama tik pusės įprastos sulčiaspaudės

dydžio, ši sulčiaspaudė užima nedaug vietos*.

Ją galite palikti ant virtuvinio stalo arba bet kur

lengvai patalpinti.

Iškart paruoštas patiekalas

Su šia sulčiaspaude galite naudoti ir savas

stiklines (maks. 12 cm aukščio). Pastatykite ją

po integruotu snapeliu ir spauskite sultis.

Iki 1,5 l sulčių vienu spaudimu

Galite išspausti iki 1,5 l sulčių vienu spaudimu

neišvalę tirščių indo.

Galingas 500 W variklis

Dėl 500 W variklio galite spausti sultis iš kietų

vaisių ir daržovių.

Technologija „QuickClean“

„Philips“ sulčiaspaudę lengva valyti dėl

„QuickClean“ technologijos. Dėl integruoto

tirščių indo ir glotnių paviršių išvalysite vos per

1 minutę.

Permatomas tirščių indas

Sultis spausti interaktyviai yra smagu.

Dangtelis ir tirščių indas yra skaidrūs, kad

galėtumėte matyti vaisius ir daržoves, kurių

sultis spaudžiate. Todėl tiesiogiai matote, kada

indas prisipildo ir jį reikia ištuštinti.

Galima plauti indaplovėje

Kad plauti būtų lengviau ir greičiau, visas

nuimamas dalis galima saugiai plauti

indaplovėje.

„Dripstop“

Dėl integruotos lašėjimo sustabdymo funkcijos

galite bet kada pertraukti sulčių spaudimo

procesą, tačiau jūsų stalas liks švarus. Tiesiog

pasukite snapelį ir įjunkite lašėjimo

sustabdymo funkciją.

Visi tirščiai vienoje vietoje

Dėl apvalios formos, kur nėra sunkiai

pasiekiamų vietų, visi likučiai surenkami tirščių

inde.

 

Bendrosios specifikacijos

Greičio nustatymų skaičius: 1

Produkto savybės: Galima plauti indaplovėje,

Integruota laido saugykla, Neslystančios

kojelės, „QUICKClean“

Techniniai duomenys

Maitinimas: 500 W

Įtampa: 220 / 240 V

Dažnis: 50/60 Hz

Maitinimo laido ilgis: 0,80 m

Ąsočio talpa: 0,5 l

Tirščių indo talpa: 1 l

Priedai

įtraukta: Ąsotis

Konstrukcija

Spalva: Metalo blizgesio pilka

Apdaila

Sulčių ąsočio medžiaga: Plastikas

Pagrindinio korpuso medžiaga: Aliuminis

Svoris ir matmenys

Tiekimo vamzdžio skersmuo: 55 mm

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

* Palyginti su „Avance“ kolekcijos sulčiaspaude

HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73
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