
 

 

Philips Viva Collection
Centrifugadora de pressão

Tubo XL, 70 mm
Limpeza rápida em 90 seg.
Folheto de receitas
Montagem fácil
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 seu reforço de nutrientes em apenas 1 minuto

mos saudáveis e simples todos os dias
ba a sua dose diária de sumo saudável. A centrifugadora de pressão da Philips é a melhor 
quina de fazer sumos. Esta centrifugadora inclui um tubo de alimentos XL para que possa 

premer frutas, vegetais e legumes de folha verde inteiros. Limpa-se em apenas 90 segundos.

Concebido com estilo para ficar na sua bancada
• Arrumação compacta do recipiente para polpa no interior do colector de sumo
• Design elegante e moderno, para estar sempre à mão

Extrai mais nutrientes das frutas e dos vegetais
• Uma aplicação saudável para deliciosas e inspiradoras receitas de sumos
• Esprema todas as suas frutas favoritas, incluindo romã

Limpa-se em apenas 90 segundos
• Todas as peças destacáveis também podem ir à máquina de lavar a loiça
• Tecnologia QuickClean com microfiltro fácil de limpar
• Com sistema antipingos para manter as bancadas limpas

Tubo de alimentos XL
• Tubo de alimentos de 70 mm com abertura larga



 Aplicação com receitas inspiradoras

Transfira a nossa aplicação gratuita Philips 
Healthy Drinks. Está repleta de deliciosas 
receitas de sumo e inspiração. Para tudo, 
desde bebidas desintoxicantes a reforços de 
energia e até sumos que o ajudam a dormir 
tranquilamente. Além disso, tem informações 
nutricionais detalhadas.

Tecnologia de moagem

Consiga todos os benefícios nutricionais de 
frutas e vegetais com até 80% de extracção.* 
Uma excelente centrifugadora de pressão para 
legumes

Tubo de alimentos XL

Poupe tempo e comece a fazer sumos mais 
rapidamente. Já não precisa de cortar a maior 
parte das frutas e legumes para caberem nesta 
centrifugadora, basta introduzir tudo no tubo 
de alimentos XL de 70 mm e desfrutar de uma 
injecção de nutrientes todos os dias.

Arrumação compacta
Arrumação compacta do recipiente para polpa 
no interior do colector de sumo

Peças laváveis na máquina da loiça

Graças ao nosso design exclusivo, rapidamente 
pode montar e começar a utilizar a sua nova 
centrifugadora de pressão. Também é fácil de 
desmontar e rápido de limpar. Todas as peças 
destacáveis podem ir com segurança à máquina 

de lavar a loiça, o que o torna ainda mais fácil 
de limpar depois da preparação do seu sumo 
diário.

Limpeza em 90 segundos

Com tecnologia QuickClean - incluindo o 
nosso microfiltro fácil de limpar. Todas as 
peças são fáceis de remover e limpar.

Esqueça os pingos

A bancada da sua cozinha bancada mantém-se 
agradável e limpa, graças ao nosso sistema 
antipingos integrado.

Design moderno
Design elegante e moderno, para estar sempre 
à mão
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País de origem
• Fabricada na: China

Acessórios
• Incluído: Jarro, Livro de receitas

Especificações técnicas
• Comprimento do cabo de alimentação: 1,05 m
• Voltagem: 220-240 V
• Potência: 150 W
• Capacidade do jarro: 1 L
• Capacidade do recipiente para a polpa: 0,75 L
• RPM: 100 RPM

Design
• Cor: Branco, Preto/prateado
• Cor do painel de controlo: Preto

Peso e dimensões
• Dimensões da embalagem (CxLxA): 

440*185*395 mm
• Dimensões do produto (CxLxA): 361,7 x 136,5 x 

360,9 mm

• Peso do produto: 4,4 kg
• Peso incluindo a embalagem: 5,8 kg
• Diâmetro do tubo dos alimentos: 70 mm

Especificações gerais
• Caraterísticas do produto: Laváveis na máquina de 

lavar a loiça, Compartimento do fio integrado, 
Interruptor ligar/desligar, Tubo de alimentos XL, 
QuickClean

Acabamento
• Material da estrutura principal: Plástico
• Material dos acessórios: Plástico
• Material do jarro: Plástico

Assistência
• 2 anos de garantia mundial

Sustentabilidade
• Embalagem: > 90% de materiais reciclados
• Consumo de energia em espera: <0.5 W
• Manual do utilizador: 100% de papel reciclado
•
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* *Testes internos em 1000 g de cada um destes ingredientes: uvas, 
maçãs, amoras, morangos, tomates, melancia, laranja e romã.
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