
 

 

Philips Avance Collection
Slowjuicer (Koldpresning)

Få maksimalt med næringsstoffer  

Hurtig rengøring på få minutter
Tyndt design, flot på 
køkkenbordet
Opskriftsbog medfølger
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ilips Slowjuicer presser langsomt ingredienserne under højt tryk. Trykket får cellerne til at åbne sig, 

orved der frigøres vigtige vitaminer, fibre, antioxidanter og enzymer. Det tynde, eksklusive design gør, 

maskinen er flot at have stående fremme på køkkenbordet.  Takket være tilførselsrøret, som er 

bbelt så stort som på den foregående model, kræves der meget få forberedelser. Du kan presse 

rre stykker af grøntsager, frugter og blade, og desuden er den supernem at rengøre, da alle 

wjuicerens dele kan skylles under rindende vand. 

Endelig en juicer, du kan rengøre
• Innovativ drypstopfunktion holder bordet rent
• Rengøring på under 1 minut pga. unikt design uden si
• Aftages nemt og skylles ren uden køkkenværktøj
• Mindre forberedelse med dobbelt så stor påfyldningstragt

Træk alle lækkerierne ud af frugt og grønsager
• Pres juice af alle dine favoritter, også bananer og mangofrugter
• Medtag blade, grønsager og nødder i dine drikke
• MicroMasticating trækker op til 90 %* ud af frugten
• Rengøringsfunktion presser de sidste dråber juice ud

Gennemtænkt design til dit køkken
• Slank juicer med alle integrerede dele



 MicroMasticating-teknologi

Frugt og grøntsager har mange tusinde celler, 
der indeholder juice, vitaminer og andre vigtige 
næringsstoffer. Philips' innovative 
MicroMasticating-teknologi er designet til at 
åbne cellerne og presse mest muligt ud af dine 
yndlingsingredienser og til at hjælpe dig med at 
få op til 90 %* af dine frugter ned i glasset og 
ikke ud med affaldet.

Fra bløde frugter til hårde grøntsager

Lav sund, lækker juice af bløde frugter og hårde 
grøntsager. Du kan presse alle dine 
yndlingskombinationer og endda bruge 
ingredienser, der normalt er meget vanskeligt 
at presse, f.eks. bananer eller mangofrugter.</

Blade, grønsager og nødder

Blade og grønsager, som er fulde af fibre, er 
også gode ingredienser til sund juice, og det 
kan alt sammen presses i denne juicer. Med 
MicroMasticating-teknologi kan hvedegræs, 
spinat og meget andet blive et godt, sundt 
tilskud til din daglige juice. Du kan endda bruge 
visse typer af nødder, som f.eks. mandler, til at 
lave en mandeldrik.

Rengøringsfunktion

Rengøringsfunktionen er et særligt program, 
der presser de sidste dråber juice ud, mens 
indersiden af produktet rengøres på samme 
tid. Det hjælper dig med at få det bedste ud af 
dine frugter og grønsager, og du undgår, at den 
værdifulde juice går til spilde i 
rengøringsprocessen.

QuickClean på 1 minut

Med et nemt aftageligt design og kantfri dele 
kan denne juicer hurtigt rengøres blot med 
vand fra hanen. Fordi der ikke er nogen skarpe 
kanter, skylles fibrene eller partiklerne væk på 
få sekunder.

Design uden si

Vores unikke design uden si gør, at juicen let 
glider ned i dit glas gennem et filter, der fjerner 
uønskede dele i juicen. Det er så nemt at 
rengøre, at du ikke behøver en børste.

Innovativ drypstopfunktion

Fuldt integreret drypstopfunktion giver dig 
mulighed for at stoppe mellem presninger og 
altid holde din bordplade helt ren. Tryk ganske 
enkelt nederst på juiceafløbet, hvorved juicen 
ikke længere tappes, og du bliver ikke våd på 
fingrene.
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Vigtigste nyheder
Slowjuicer (Koldpresning)
Få maksimalt med næringsstoffer   Hurtig rengøring på få minutter, Tyndt design, flot på køkkenbordet, Op-
skriftsbog medfølger



Udgivelsesdato  
2023-05-19

Version: 3.3.1

EAN: 87 10103 80050 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive 
ejere.

www.philips.com
Oprindelsesland
• Fremstillet i: Kina

Tilbehør
• Inklusive: Filter, Opskriftshæfte

Tekniske specifikationer
• Spænding: 220-240 V
• Strøm: 200 W
• Ledningslængde: 1 m
• Frekvens: 50-60 Hz
• Stor beholder til frugtkød: 1 L
• Omdr./min.: 300 RPM

Design
• Farve: Sort

Generelle specifikationer
• Produktfunktioner: Kan gå i opvaskemaskinen, 

Skridsikre "fødder", On/off-knap (tænd/sluk), 
Sikkerhedslås, QuickClean

Overflade
• Tilbehørsmateriale: Metalsikkerhedslås
• Materiale: basisenhed: Plastik
• Materiale: affaldsbeholder: Plastik

Service
• 2 års verdensomspændende reklamationsret

Bæredygtighed
• Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer
• Brugervejledning: 100% genbrugspapir
•
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* Interne forsøg med 1.000 g af hhv. druer, æbler, brombær, jordbær, 
tomat, vandmelon, appelsin og granatæble.

http://www.philips.com

