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Tehnologija FiberBoost

QuickClean

3 litri, izjemno velik kanal

1200 W

 

HR1922/20 Svež sok iz vlaknin, ki jih radi uživate
Izberite do 50 % več vlaknin

S tehnologijo FiberBoost lahko z gumbom izberete želeno teksturo soka in

pripravite osvežujoče čist sok ali kremast sok z do 50 % več vlakninami.

Izberite želeno teksturo soka

Tehnologija FiberBoost z do 50 % več vlakninami

Tehnologija QuickClean za čiščenje v 1 minuti

Cedilo za enostavno čiščenje

Za hitro predčiščenje le dolijte vodo

Tropine lepo padajo v eno posodo

Funkcija preprečevanja kapljanja za čist kuhinjski pult

Priročna priprava svežega soka

Izjemno velik kanal za polnjenje (80 mm)

Iztisnite do 3 litre soka naenkrat

Zmogljiv 1200 W motor

Hitra in preprosta namestitev vseh delov

Tišji



Sokovnik HR1922/20

Značilnosti

Tehnologija FiberBoost

S tehnologijo FiberBoost lahko z gumbom

izberete želeno teksturo soka in pripravite

osvežujoče čist sok ali kremast sok z do 50 %

več vlakninami. Odlična kombinacija pametno

upravljanih stalnih hitrosti in edinstvene

zasnove s cedilom omogoča izbiro soka z več

ali manj vlakninami, da lahko vsak uživa v

svojem najljubšem napitku.

Zmogljiv 1200 W motor

Enostavno sočite tudi najtrše sadje in

zelenjavo z zmogljivim 1200 W motorjem.

Tropine na enem mestu

Zaradi okrogle oblike brez kotičkov in rež se

ostanki zbirajo v posodi za tropine.

Izjemno velik kanal za polnjenje

Prihranite čas in hitreje iztisnite sok. Za

polnjenje tega sokovnika vam ni več treba

narezati večine sadja in zelenjave. Vse skupaj

samo napolnite v izjemno velik kanal za

polnjenje (80 mm) in si vsak dan privoščite

zvrhan kozarec zdravja.

Cedilo za enostavno čiščenje

S poliranega cedila zelo enostavno odstranite

ostanke s kuhinjsko gobico.

Preprečevanje kapljanja

Vgrajena zapora proti kapljanju vam omogoča,

da lahko prekinete pripravo soka, pri čemer pult

vedno ostane čist. Zaporo proti kapljanju

vklopite tako, da enostavno obrnete dulec.

Iztisnite do 3 litre soka naenkrat

Naenkrat lahko pripravite do 3 litre soka, ne da

bi morali izprazniti posodo za tropine.

Predčiščenje

S Philipsovo edinstveno funkcijo predhodnega

čiščenja lahko hitro sperete sokovnik med

pripravo različnih sokov in po sočenju. Če v

potiskalo nalijete vodo, ustvarite vodomet, s

katerim odstranite neželene ostanke.

Tišji

Novi motor je tišji in ustvarja manj tresljajev,

zato je sočenje tiše.

Hitro in enostavno sestavljanje

Sokovnik ima izpopolnjeno zasnovo, ki vam

omogoča hitro in enostavno sestavljanje vseh

delov.

NAGRADA ZA OBLIKOVANJE IF 2017

Nagrajeni izdelki in projekti, koncepti in druge

zamisli, ki so jih za nagrade IF izbrali vodilni

oblikovalci.Organizacija iF International Forum

Design GmbH vsako leto organizira

oblikovalski natečaj, ki sodi med najbolj

priznane in cenjene na svetu: NAGRADA ZA

OBLIKOVANJE iF. Nagrada velja za svetovni

simbol za oblikovalsko odličnost, zato vsako

leto beležijo več kot 5000 prijav iz 70 držav.
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Specifikacije

Dodatna oprema

Priloženo: Vrč, Knjižica z recepti

Država porekla

Izdelano na: Kitajskem

Splošne specifikacije

Število nastavitev hitrosti: 2

Značilnosti izdelka: Primerno za pomivalni

stroj, Prostor za shranjevanje kabla, Nedrseče

nožice, QuickClean

Servis

2-letna mednarodna garancija

Prijaznost do okolja

Embalaža: > 90 % reciklirani materiali

Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Tehnične specifikacije

Kapaciteta posode za tropine: 2,1 L

Dolžina kabla: 1 m

Napajanje: 1200 W

Napetost: 220–240 V

Kapaciteta vrča: 1 L

Teža in dimenzije

Dimenzije embalaže (D x Š x V): 550 x 320 x

330 mm

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 296 x 250 x

432 mm

Premer kanala za polnjenje: 80 mm

Teža z embalažo: 4,7 kg

Zasnova

Barva: Kovinski

Površina

Material vrča: Plastika

Material glavnega ohišja: Kovina
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