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Lieliska sula nekavējoties
Var ievietot veselu augli un izspiest sulu līdz pēdējai pilītei
Nekad nav bijis tik vienkārši izspiest sulu. Īpaši lielajā atverē var ievietot veselus augļus un
dārzeņus, tādējādi tie iepriekš nav jāsagriež. Izmantojot jaudīgo 650 W motoru kopā ar
unikālo mikrosietiņa filtru, sula tiek izspiesta līdz pēdējam pilienam.
Ātra un viegla kopšana
• Detaļas var mazgāt trauku mazg. mašīnā
Nav nepieciešams produktus iepriekš sagriezt gabaliņos
• Pateicoties īpaši lielajai padeves caur., produkti iepriekš nav jāsagriež.
Izspiež vairāk sulas
• Mikrosietiņa filtrs ir izgatavots no nerūsējoša tērauda
• Liela atlikumu tvertne
Ātra sulas spiešana
• Dažādu ātrumu vadība ogām un cietiem augļiem
• Jaudīgs motors
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Sulu spiede

650 W 2 l, XL padeves caur.

Izceltie produkti
Drīkst mazgāt trauku mazgāšanas
mašīnā

Specifikācijas
Mikrosietiņa filtrs

Vispārējas specifikācijas
•
•
•
•
•

Neslīdoša pamatne
Recepšu grāmatiņa
Iebūvēta vada glabātuve
Ātruma iestādījumi: 2
Drošības skavas

Dizaina specifikācijas

Mikrosietiņa filtrs ir izgatavots no nerūsējoša tērauda
Visas noņemamas detaļas var mazgāt trauku
mazgāšanas mašīnā.

Dažādu ātrumu vadība

•
•
•
•
•
•

Piederumi
• Sulas krūze

Tehniskās specifikācijas
•
•
•
•
•
•
•

Īpaši liela ietilpība

•

Izmantojot dažādus Philips sulu spiedes ātruma
iestatījumus, varat viegli izspiest sulu no ogām un
cietiem augļiem un dārzeņiem.
2 l mīkstuma tvertne un 1,25 l sulas krūze ļauj jums
izspiest vairāk sulas vienā piegājienā.

Krāsa(s): Spoži balts ar dzelteniem akcentiem
Krūzes materiāls: SAN krūze un PP vāks
Korpusa un skavu materiāls: ABS
Vāka materiāls: SAN
Biezumu tvertnes un bīdņa materiāls: PP
Snīpja materiāls: Nerūsējošais tērauds

Jaudīgs motors

Ar jaudīgo motoru sula tiek izspiesta ātrāk

Īpaši liela padeves caur.

Īpaši liela padeves caur. uzņem visu augli un dārzeni,
tāpēc jums nevajag tos vairs sagriezt.
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Vada garums: 1,2 m
Spriegums: 220–240 V
Strāvas padeve: 650 W
Frekvence: 50/60 Hz
Biezumu tvertne: 2 L
Padeves caur. diametrs: 75 mm
Ietilpīga sulas krūze: 1250 ml

