
 

 

Philips Aluminium 
Collection
Odšťavňovač

700 W
2 l
XXL trubice

HR1865
Maximum šťávy. Minimum námahy.

Jedinečné mikrosítko, plnicí trubice XXL a systém Drip stop
Příprava šťávy nebyla nikdy tak snadná. Odšťavňovač Philips v provedení z eloxovaného 
hliníku je vybaven jedinečným mikrosítkem, 700W motorem, XXL plnicí trubicí z nerezové 
oceli, funkcí Drip Stop, 2l nádobou na dužninu a stylovým 1,5l džbánem na šťávu.

Rychlé a snadné čištění
• Všechny části lze mýt v myčce
• Systém drip stop zabraňuje odkapávání šťávy.

Není třeba předkrájení
• Mimořádně velká trubice pohltí ještě větší ovoce a zeleninu

Více džusu
• Souvislé odšťavňování díky XL kapacitě
• Mikrosítko vyrobené z nerezové oceli

Rychlé odšťavňování
• Rychlé odšťavňování s výkonným 700W motorem
• Více rychlostí pro měkké a tvrdé ovoce

Chutné a snadné recepty
• Receptář s různými recepty na šťávy



 Drip stop

Drip stop zabraňuje odkapávání z hubičky po 
odšťavňování.

Mimořádně velká plnicí trubice

Mimořádně velká plnicí trubice pojme celé 
kusy ovoce a zeleniny, takže je již nemusíte 
rozkrajovat.

Mikrosítko

Mikrosítko vyrobené z nerezové oceli

Mimořádně velká kapacita

2l nádoba na dužninu a 1,5l džbán na šťávu vám 
umožní získat více šťávy najednou.

Více rychlostí

Díky více rychlostem odšťavňovače Philips 
můžete snadno vymačkat měkké a tvrdé ovoce 
i zeleninu.

Výkonný motor
Rychlé odšťavňování s výkonným 700W 
motorem.

Lze umístit do myčky

Všechny odnímatelné části lze mýt v myčce.

Včetně malého receptáře

Receptář obsahuje recepty na lahodný džus se 
snadnou přípravou v odšťavňovači Philips.
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Příslušenství
• Čisticí kartáček: Ano
• Džbán na šťávu: Ano

Konstrukční specifikace
• Materiál krytu: Kartáčovaný hliník
• Barva(y): Kartáčovaný hliník
• Materiál víka: SAN
• Materiál nádoby na dužninu a posunovač: PP
• Materiál hubičky: Nerezová ocel

Obecné specifikace
• Protiskluzové podložky: Ano
• Receptář: Ano

• Nastavení rychlosti: 2
• Integrovaný úložný prostor pro kabel: Ano
• Bezpečnostní svorky: Ano
• Drip stop: Ano

Technické údaje
• Výkon: 700 W
• Délka kabelu: 1,2 m
• Napětí: 220–240 V
• Frekvence: 50/60 Hz
• Nádoba na dužninu: 2 L
• Průměr plnicí trubice: 83 mm
• Kapacita džbánu na džus: 1500 ml
•
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