Philips Viva Collection
Сокоизстисквачка

500 W
1,5 л
Улей с нормален размер

HR1851/00

Освежете се с пресен сок за секунди
Компактна сокоизстисквачка за лесно съхранение
Със сокоизстисквачката Philips HR1851/00 можете да приготвяте пресен сок от
меки и твърди плодове и зеленчуци, благодарение на 500-ватовия мотор и двете
скорости.
Бързо и лесно почистване
• Всички части са подходящи за съдомиялна
Прави повече сок
• Изцежда повече сок благодарение на микромрежестия филтър
• Голяма вместимост за дълго изцеждане
Бързо сокоизстискване
• Мощен мотор
• 2 скорости - за меки и твърди плодове
Вкусни и лесни рецепти
• В сборника има 10 рецепти за вкусен сок

HR1851/00

Сокоизстисквачка

500 W 1,5 л, Улей с нормален размер

Акценти

Спецификации

В сборника има 10 рецепти за вкусен
сок

Мощен мотор

Сокоизстискване на скорост с мощен мотор.

2 скорости

В сборника има 10 рецепти за вкусен сок

Изцежда повече сок благодарение на
микромрежестия филтър
Изцежда повече сок благодарение на
микромрежестия филтър

Голяма вместимост за дълго
изцеждане

Голяма вместимост за дълго изцеждане
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Изстискване на твърди или меки плодове и
зеленчуци с избор между две скорости.

Всички части са подходящи за
съдомиялна машина

Всички части са подходящи за съдомиялна
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Дължина на кабела: 1,2 m
Материал – корпус: ABS пластмаса
Волтаж: 220 – 240 V
Цвят(ове): Кристално бяло с жълти акценти
Захранване: 500 W
Неплъзгащи се крачета
Вградено отделение за прибиране на кабела
Настройка на скоростта
Кана за сок
Честота: 50/60 Hz
Материал – кана: SAN
Контейнер за плодова каша: 1,5 l
Предпазни щипки
Вакуумни крачета
Материал – капак и отделение за плодовата
каша: SAN

