Philips Viva Collection
Сокоизстисквачка

550 W
1,5 л
улей L

HR1853/00

Полезен сок, направен с лекота
Лесна са работа сокоизстисквачка: без рязане, без нерви.
Изцеждането на сок е по-лесно от всякога. Тази 550-ватова сокоизстисквачка
Philips с уголемен улей за подаване поглъща плодовете и зеленчуците цели без
нужда от нарязване. Тя има и кана за сок, която запазва сока свеж по-дълго време.
Бързо и лесно почистване
• Всички части са подходящи за съдомиялна
Не е необходимо предварително нарязване
• Без предварително нарязване благодарение на много големия улей за подаване
Пресен сок по всяко време
• Тази кана за сок поддържа сока ви свеж за по-дълго време
Прави повече сок
• Изцежда повече сок благодарение на уникалния микромрежест филтър.
• Голяма вместимост за дълго изцеждане
Вкусни и лесни рецепти
• Сборникът с рецепти съдържа различни рецепти за сок

HR1853/00

Сокоизстисквачка
550 W 1,5 л, улей L

Акценти

Спецификации

Уголемен улей за подаване

Микромрежест филтър

Уголеменият улей за подаване поглъща цели
плодове и зеленчуци, така че вече няма нужда да
ги режете или кълцате.

Тази сокоизстисквачка Philips изцежда повече
сок благодарение на уникалния микромрежест
филтър.

Кана за сок

Възможно почистване в съдомиялна
машина

Запазете готовия си сок свеж за по-дълго време в
специалната кана с вместимост 700 мл.

По-голяма вместимост

1,5-литровият контейнер за плодова каша и
каната за сок 700 мл, ви дават възможност да
изцеждате по повече сок наведнъж.

Всички подвижни части могат да се почистват в
съдомиялна машина

Приложен сборник с рецепти

Този сборник съдържа рецепти за лесно
приготвяне на вкусен сок с вашата
сокоизстисквачка Philips.
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Дължина на кабела: 1,2 m
Волтаж: 220 – 240 V
Неплъзгащи се крачета
Цвят(ове): Бяло и лилаво
Захранване: 550 W
Вградено отделение за прибиране на кабела
Настройка на скоростта: 2
Кана за сок
Честота: 50/60 Hz
Материал – кана: SAN
Контейнер за плодова каша: 1,5 l
Предпазни щипки
Улей за подаване с диаметър: 75 mm
Материал – корпус и щипки: ABS
Вместимост – кана за сок: 700 ml
Материал – капак и отделение за плодовата
каша: SAN

