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XXL улей за подаване

HR1919/70

П
И
Те
пр
с п
ресен сок с фибрите, които искате
зберете до 50% повече фибри
хнологията FiberBoost ви позволява да избирате текстурата на сока, която 
едпочитате, с едно превключване на бутона - освежаващ чист сок или плътен сок 
улпа и до 50% повече фибри.

Изчистете за 1 минута с технологията QuickClean
• Dripstop за чист кухненски плот
• Лесна за почистване цедка
• Налейте вода за бързо предварително почистване
• Плодовата каша пада естествено в отделен контейнер

Пресен сок на ваше разположение
• XL улей за подаване (80 мм)
• По-тихо
• Мощен 1000 W мотор

Изберете предпочитаната текстура на сока
• Технология FiberBoost с до 50% повече фибри



 Dripstop

Интегрираната функция за спиране на 
прокапването ви позволява да спирате 
между сесиите на изстискване, като 
запазвате кухненския си плот идеално чист. 
Активирайте функцията, като просто 
завъртите улея.

Лесна за почистване цедка

Благодарение на полираната цедка е 
изключително лесно да почистите 
остатъците с кухненска гъба.

Технология FiberBoost

Технологията FiberBoost ви позволява да 
избирате текстурата на сока, която 
предпочитате, с едно превключване на 
бутона - освежаващ чист сок или плътен сок 

с пулпа и до 50% повече фибри. 
Комбинацията от интелигентно 
контролирани скорости и уникален дизайн 
на цедката дава възможност за различни 
висове сок - с повече или по-малко фибри, 
така че всеки да може да му се наслади.

По-тихо

Новият мотор работи с по-малко шум и 
вибрация, което като цяло прави 
изстискването по-тихо.

Предварително почистване

Уникалната функция за предварително 
почистване на Philips ви позволява бързо да 
почистите сокоизстисквачката под течаща 
вода между различните сокове или след 
изстискване. Като налеете вода в буталото, 
можете да създадете фонтан, който измива 
нежеланите остатъци.

Плодовата каша – на едно място

Поради овалната форма без ъгли и пролуки 
остатъците се събират в контейнера за 
плодова каша.

XXL улей за подаване

Спестете време и започнете да изцеждате 
по-бързо. Вече не се налага да режете 
повечето плодове и зеленчуци, за да влязат 
в тази сокоизстисквачка. Просто поставете 
всичко в 80-милиметровия XXL улей и се 
насладете на хранителен тласък всеки ден.

Мощен 1000 W мотор

Изцеждайте най-твърдите плодове и 
зеленчуци без усилия със силния 1000 W 
мотор.
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Държава на произход
• Произведено в: Китай

Аксесоари
• Включено: Кана, Книжка с рецепти

Технически спецификации
• Дължина на кабела: 1 м
• Напрежение: 220 – 240 V
• Захранване: 1000 W
• Капацитет – буркан: 1 л
• Вместимост - отделение за плодовата каша: 

2,1 л

Дизайн
• Цвят: Черно

Тегло и размери
• Размери на продукта (Д x Ш x В): 296 x 250 x 

432 мм
• Размери на пакета (Д x Ш x В): 550 x 320 x 

220 мм

• Тегло с опаковката: 4,4 кг
• Диаметър на улея за подаване: 80 мм

Общи спецификации
• Характеристики на продукта: Безопасни за 
миялна машина, Вградено отделение за 
прибиране на кабела, Неплъзгащи се крачета, 
Бързо почистване

• Брой настройки за скоростта: 2

Покритие
• Материал на основното тяло: SAN пластмаса
• Материал – кана: SAN

Сервизно обслужване
• 2-годишна световна гаранция

Устойчивост
• Опаковка: > 95% рециклирани материали
• Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана 
хартия
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