
 

 

Philips Avance Collection
Odšťavňovač s volbou 
hustoty vlákniny

Technologie FiberBoost
Systém QuickClean
3l trubice XXL
1200 W
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erstvá šťáva s vlákninou, jak ji máte rádi
ožnost získání až o 50 % více vlákniny
chnologie FiberBoost vám umožňuje vybrat si konzistenci podle svých představ. 
sknutím tlačítka si zvolíte buď čirou, osvěžující šťávu nebo krémovější verzi s až o 50 % 
tším množstvím vlákniny.

Clean in 1 minute with QuickClean Technology
• Technologie Dripstop pro čistou kuchyňskou linku
• Snadno omyvatelné síto
• Pro rychlé předmytí stačí jen dovnitř nalít vodu
• Dužnina sama odpadne do sběrné nádoby

Čerstvá šťáva vždy po ruce
• Plnicí trubice XXL (80 mm)
• Tišší
• Výkonný 1200W motor
• Odšťavnění až 3 l najednou
• Rychlé a snadné sestavení všech dílů

Vyberte si konzistenci šťávy podle svého vkusu
• Technologie FiberBoost s 50 % více vlákniny



 Technologie FiberBoost

Technologie FiberBoost vám umožňuje výběr 
preferované struktury šťávy. Pomocí tlačítka si 
zvolíte od osvěžující čiré šťávy po více 
krémovou šťávu s až o 50 % větším množstvím 
vlákniny. Unikátní kombinace chytrých 
konstantních rychlostí a konstrukce síta 
umožňuje mít ve vaší šťávě více nebo méně 
vlákniny. Každý si tak může vybrat podle své 
chuti.

Výkonný 1200W motor
Snadno odšťavňujte to nejtvrdší ovoce a 
zeleninu pomocí silného 1200W motoru.

Dužnina na jednom místě

Díky kulatému tvaru bez rohů a škvír 
odpadnou zbytky do nádoby na dužninu.

Plnicí trubice XXL

Šetřete čas a odšťavňujte rychleji. Většinu 
ovoce a zeleniny už nemusíte okrajovat, aby se 
vešla do odšťavňovače. Vhoďte ji do 80mm 
plnicí trubice velikosti XXL a užívejte si dávku 
živin každý den.

Snadno omyvatelné síto

Díky hladkému sítu je umývání od zbytků 
pomocí kuchyňské houbičky velmi snadné.

Dripstop

Integrovaný systém zabránění odkapávání vám 
umožňuje přestávku mezi odšťavňováním se 

zachováním kuchyňské linky bez poskvrny. 
Technologie pro zabránění odkapávání se 
jednoduše aktivuje otočením hubičky.

Odšťavnění až 3 l najednou
Můžete připravit až 3 litry šťávy najednou, aniž 
by bylo nutné vysypávat nádobu na dužninu.

Předčištění

Unikátní předčisťovací funkce Philips vám 
umožňuje rychle opláchnout odšťavňovač mezi 
jednotlivými odšťavňováními nebo po nich. 
Když nalijete vodu do pěchovače, můžete 
v přístroji vytvořit vodní fontánu, která omyje 
nežádoucí vlákna.

Tišší

Nový motor je tišší a méně vibruje, což vede 
k tiššímu odšťavňování
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Země původu
• Vyrobeno v: Číně

Příslušenství
• Obsahuje: Džbán, Kuchařku

Technické údaje
• Spotřeba: 1200 W
• Délka kabelu: 1 m
• Napětí: 220–240 V
• Kapacita nádoby na dužinu: 2,1 L
• Kapacita džbánu: 1 L

Vzhled
• Barva: Metalická

Hmotnost a rozměry
• Rozměry balení (D x Š x V): 550 x 320 x 330 mm
• Rozměry výrobku (D x Š x V): 

296 x 250 x 432 mm

• Hmotnost včetně balení: 4,7 kg
• Průměr plnicí trubice: 80 mm

Obecné specifikace
• Počet rychlostních stupňů: 2
• Vlastnosti výrobku: Vhodné do myčky, Integrovaný 

úložný prostor pro kabel, Protiskluzové podložky, 
Systém Quickclean

Povrchová úprava
• Materiál hlavního tělesa: Kov
• Materiál džbánu: Plastový

Servis
• 2letá celosvětová záruka

Udržitelnost
• Balení: >90 % recyklovaných materiálů
• Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír
•
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