
Presă de citrice

Daily Collection

 
0,5 L

25 W

Derulare automată înapoi

Sistem depozitare cablu

 

HR2738/00 Suc proaspăt stors cu ușurință
Design compact, lavabil în mașina de spălat

Cu această presă de citrice puteți pregăti în casă delicioase sucuri de citrice. Grație

designului său compact, presa poate fi depozitată cu ușurință și toate

componentele se pot spăla în mașina de spălat vase, ceea ce ajută la

economisirea timpului de spălare.

Servire uşoară

Vas pentru suc inclus, de 500 ml

fără picurare cu noul design al gurii de scurgere

Curăţare rapidă şi eficientă

Toate piesele pot fi spălate în maşină

Stocare uşoară

Designul compact necesită un spaţiu minim de depozitare

Depozitare integrată cablu alimentare



Presă de citrice HR2738/00

Repere Specificaţii

Vas pentru suc de 500 ml

Vas pentru suc de 500 ml cu capacitate mare

de preparare a sucului

Design nou al gurii de scurgere

fără picurare cu noul design al gurii de

scurgere

Sistem depozitare cablu

Economisiţi spaţiu cu sistemul comod de

stocare a cablului sub carcasă.

Design compact

Graţie designului compact, storcătorul se

integrează în mod plăcut pe blatul din

bucătăria dvs. În caz că trebuie să-l depozitaţi,

va ocupa un spaţiu minim.

Toate piesele pot fi spălate în maşină

Toate componentele demontabile pot fi

curăţate în maşina de spălat vase

 

Specificaţii de design

Culori: Alb steluţă

Material carcasă: PP, plastic

Material vas: PP, plastic

Specificaţii generale

Sistem anti-alunecare

Compartiment pentru cablu integrat

Specificaţii tehnice

Alimentare: 25 W

Tensiune: 220-240 V

Frecvenţă: 50/60 Hz

Lungime cablu: 0,80 m

Capacitate vas: 0,5 l

 

Philips Green Logo

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii de focalizare ecologice Philips –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.
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