
 

 

Philips Viva Collection
Odšťavňovač

Systém QuickClean
1,5 l, trubice M
500 W
Drip stop

HR1836/00
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opřejte si každý den domácí ovocnou šťávu.

Snadné použití
• Snadná kontrola dužniny díky průhledné nádobě na dužninu
• Všechny odnímatelné části lze umístit do myčky

A fresh juice every day
• Kompaktní odšťavňovač vždy po ruce na kuchyňské lince
• Odšťavňujte přímo do sklenice
• Odšťavnění až 1,5 l najednou
• Výkonný 500W motor

Clean in 1 minute with QuickClean Technology
• Technologie Dripstop pro čistou kuchyňskou linku
• Dužnina sama odpadne do sběrné nádoby
• Technologie QuickClean



 Kompaktní design
Vzhledem ke své poloviční velikosti* zabere tento 
odšťavňovač pouze minimum místa. Můžete jej 
ponechat na kuchyňské lince nebo jej snadno uložit.

Odšťavnění až 1,5 l najednou

Můžete připravit až 1,5 litru šťávy najednou, aniž by 
bylo nutné vysypávat nádobu na dužninu.

Okamžité podávání
Tento odšťavňovač vám umožní použít vlastní 
sklenici (max. výška 12 cm). Umístěte ji přímo pod 
vestavěný kohoutek a můžete odšťavňovat.

Výkonný 500W motor
Odšťavňujte to nejtvrdší ovoce a zeleninu pomocí 
500W motoru.

Technologie QuickClean

Odšťavňovač Philips se díky technologii QuickClean 
snadno čistí. Čištění nyní můžete zvládnout za 
1 minutu díky integrované nádobě na dužninu a 
hladkému povrchu.

Dripstop

Integrovaný systém zabránění odkapávání vám 
umožňuje přestávku mezi odšťavňováním se 
zachováním kuchyňské linky bez poskvrny. 
Technologie pro zabránění odkapávání se jednoduše 
aktivuje otočením hubičky.

Dužnina na jednom místě

Díky kulatému tvaru bez rohů a škvír odpadnou 
zbytky do nádoby na dužninu.

Průhledná nádoba na dužninu

Užijte si pravé interaktivní odšťavňování. Víko a 
nádoba na dužninu jsou průhledné, takže uvidíte 
ovoce a zeleninu při odšťavňování. Také uvidíte, když 
je nádoba plná, takže budete vědět, kdy ji vyprázdnit.

Lze umístit do myčky
Aby byl úklid ještě snazší a rychlejší, můžete všechny 
odnímatelné části bezpečně umýt v myčce na nádobí.
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Specifikace
Vzhled
• Barva: Metalická čerň

Příslušenství
• Obsahuje: Džbán

Hmotnost a rozměry
• Průměr plnicí trubice: 55 mm

Obecné specifikace
• Počet rychlostních stupňů: 1
• Drip stop

Technické údaje
• Délka kabelu: 0,80 m
• Spotřeba: 500 W
• Napětí: 220/240 V
• Frekvence: 50/60 Hz
• Kapacita džbánu: 0,5 L
• Kapacita nádoby na dužinu: 1 L

Obecné specifikace
• Vlastnosti výrobku: Vhodné do myčky, Integrovaný 

úložný prostor pro kabel, Protiskluzové podložky, 
Systém Quickclean, Předčištění

Povrchová úprava
• Materiál hlavního tělesa: Hliník
• Materiál džbánu: Plast
•

* Ve srovnání s odšťavňovačem kolekce Avance (HR1869/70, 
HR1869/71, HR1869/73)
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