
 

 

Philips Avance Collection
Saftpresser

QuickClean - rengøring på 1 min

Kraftfuld motor på 1000 W
XXL-påfyldningsrør
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ice fuld af vitaminer – nu med indstillingen fiber boost.

berBoost giver op til 50 % flere fibre
presset juice er en enkel måte å legge til mer grønnsaker i kosten. När vi tog fram Philips Avance 

saftcentrifug var vårt fokus att göra det så enkelt som möjligt att juica. Råsaftcentrifugen har ett extra 

rt inmatningsrör som gör att du slipper förskära grönsakerna och den kraftfulla motorn gör juice av 

 hårdaste ingredienserna. Denne modellen har i tillegg funksjonen FiberBoost. En knapp på siden av 

skinen regulerer juicens konsistens, noe som gjør at du kan velge fra en forfriskende, klar juice til en 

r kremaktig juice med opptil 50 % mer fiber.

Clean in 1 minute with QuickClean Technology
• Drypstop sikrer rent køkkenbord
• Si, som er nem at rengøre
• Bare hæld vand i for hurtig rengøring
• Frugtkødet ender naturligt i én beholder

Fresh juice at your convenience
• XXL-påfyldningsrør (80 mm)
• Mere lydløs
• Kraftig 1000 W motor

Choose the texture of juice you prefer
• FiberBoost-teknologi med op til 50 % ekstra fibre



 Drypstop

Den integrerede drypstopfunktion giver dig 
mulighed for at stoppe mellem saftpresninger 
og holde bordpladen skinnende ren. 
Drypstoppet aktiveres ved at dreje 
hældetuden.

Si, som er nem at rengøre

Takket være den polerede si er det meget 
nemt at fjerne rester med en køkkensvamp.

FiberBoost-teknologi

Med FiberBoost-teknologien kan du indstille 
teksturen af din juice. Ved at dreje på knappen 
vælger du, om din juice skal være forfriskende 
klar, eller om den skal have en kraftigere 
tekstur med op til 50 % flere fibre. Den unikke 
kombination af intelligent styrede konstante 

hastigheder og et unikt design af sien gør det 
muligt at opnå en større eller mindre mængde 
fibre i din juice, så alle kan få det, de 
foretrækker.

Mere lydløs

Den nye motor støjer og vibrerer mindre, så 
presningen bliver mere lydløs.

Rengøring

Philips' unikke rengøringsfunktion giver dig 
mulighed for hurtigt at rense juiceren mellem 
forskellige presninger eller efter endt presning. 
Ved at hælde vand i nedstopperen kan du opnå 
en skylning, der fjerner uønskede rester.

Frugtkød på ét sted

På grund af den runde form uden kroge og 
krinkelkroge opsamles resterne i beholderen 
til frugtkød.

XXL-påfyldningsrør

Spar tid, og start presningen hurtigere. Du 
behøver ikke længere at skære de fleste af 
frugterne og grøntsagerne ud, så de passer i 
juiceren. Bare put det hele ned i XXL-
påfyldningsrøret på 80 mm, og få et næringsrigt 
boost hver dag.

Kraftig 1000 W motor

Pres de vanskeligste frugter og grøntsager 
uden besvær med den kraftige motor på 
1000W.
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Oprindelsesland
• Fremstillet i: Kina

Tilbehør
• Inklusive: Kande, Opskriftshæfte

Tekniske specifikationer
• Spænding: 220-240 V
• Strøm: 1000 W
• Ledningslængde: 1 m
• Kapacitet: glas: 1 L
• Stor beholder til frugtkød: 2,1 L

Design
• Farve: Sort

Vægt og mål
• Produktets mål (L x B x H): 296 x 250 x 432 mm
• Emballagens mål (L x B x H): 550 x 320 x 220 mm

• Vægt inkl. emballage: 4,4 kg
• Påfyldningstragtens diameter: 80 mm

Generelle specifikationer
• Antal hastighedsindstillinger: 2
• Produktfunktioner: Kan gå i opvaskemaskinen, 

Integreret ledningsopbevaring, Skridsikre "fødder", 
QuickClean

Overflade
• Materiale: basisenhed: SAN-plastik
• Materiale: kande: SAN

Service
• 2 års verdensomspændende reklamationsret

Bæredygtighed
• Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer
• Brugervejledning: 100% genbrugspapir
•
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