
 

 

Philips Avance Collection
เคร่ืองค้ันนํ้าผลไม 
MicroMasticating

สกัดนํ้าผลไดสูงสุดถึง 90%
ทําความสะอาดไดรวดเร็ว ภายใน 
60 วินาที
รูปทรงเพรียวบาง ทําจากโลหะ
เลือกความเขมขนของน้ําได 2 
แบบ
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อบสิ่งที่ดีที่สุดลงในแกวของคุณ
icroMasticating สกัดคั้นนํ้าผลไดสูงสุดถึง 90%* ของผลไม

ยเทคโนโลยี MicroMasticating อันลํ้าสมัยของ Philips 
อกแบบมาเพ่ือสกัดผลไมและผักไดละเอียดสูงสุดถึงข้ันเซลล 
ะใชเวลาในการเตรียมการสกัดนอยลงดวยชองใสผลไมขนาดใหญ 
ะหลังจากการค้ันเรียบรอยแลวอุปกรณทุกสวนสามารถแยกออกมาลางทําความสะอาดได

A juicer you can finally rinse clean
• ถอดช้ินสวนออกไดงายและลางทําความสะอาดไดโดยไมตองใชเครื่องมือในครัว
• การออกแบบโดยไมใชกระชอนที่ไมเหมือนใครนี้ช วยใหทําความสะอาดไดใน 1 นาที
• ระบบปองกันน้ําหยดใหมชวยใหเคานเตอรของคุณสะอาดอยูเสมอ
• เตรียมการนอยลงดวยชองใสผลไมขนาดใหญขึ้น 2เทา
Extract all the goodness from fruits and vegetable
• MicroMasticating สกัดคั้นน้ําผลไดสูงสุดถึง 90%* ของผลไม
• สกัดน้ําผักผลไมไดทุกรสชาติที่คุณโปรดปราน รวมทั้งกลวยและมะมวง
• รวมถึงใบผัก ผลไมดิบ และถั่วในเครื่องดื่มของคุณ
• ฟงกชันลางลวงหนาจะสกัดน้ําผักผลไมจนหยาดหยดสุดทายออกมา
Thoughtfully designed for your kitchen
• เครื่องเพรียวบางพรอมชิ้นสวนที่ประกอบครบทั งหมด
• สกัดน้ําผลไมลงในแกวไดทันที
• พรอมตําราสูตรที่นาสนใจ
• ช้ินสวนที่ถอดออกไดสามารถเก็บไวในภาชนะบรรจุกาก



 เทคโนโลยี MicroMasticating
ผลไมและผักมีเซลลนับพันๆ เซลลที่กักเก็บน้ํา 
วิตามินและสารอาหารที่สําคัญอื่นๆ เทคโนโลยี 
MicroMasticating ที่ล้ําสมัยของ Philips 
ไดรับการออกแบบมาใหเปดเซลลเพื่อคั้นสวนผสมโป
รดของคุณออกมาใหมากที่สุด 
และชวยใหคุณสกัดน้ําผลไดสูงสุดถึง 90%* 
ของผลไมลงในแกวโดยไมตองทิ้งไป
ผลไมเนื้อนิ่มไปจนถึงผักเนื้อแข็ง
ทําน้ําผักผลไมอรอยๆ 
ที่ดีตอสุขภาพจากผลไมเนื้อนิ่มและผักเนื้อแข็ง 
คุณสามารถสกัดสวนผสมที่ช่ืนชอบทั้งหมดไดและใช
ผลิตภัณฑนี้แมแตสําหรับสวนผสมที่มีแปงมากเปนพิเ
ศษซึ่งปกติจะคั้นน้ําไดยาก เชน กลวยหรือมะมวง</
ใบผัก ผลไมดิบ และถั่ว
ใบผัก ผลไมดิบมีเสนใยมากมาย 
เปนสวนผสมที่ดีเยี่ยมสําหรับน้ําผักผลไมเพื่อสุขภาพ
สามารถสกัดไดในเครื่องนี้ รวมถึงตนขาวสาลี ผักขม 
และสวนผสมอื่นๆ 
มีที่บทบาทสําคัญในการเสริมสรางสุขภาพก็สามารถส
กัดคั้นไดดวยเทคโนโลยี MicroMasticating 
นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มถั่วบางชนิด เชน 
อัลมอนด เพื่อทํานมอัลมอนด
ฟงกชันลางลวงหนา
ฟงกชันลางลวงหนาคือโปรแกรมพิเศษที่จะสกัดน้ําจน
หยาดหยดสุดทายออกจากเครื่องสกัด 
พรอมทั้งทําความสะอาดภายในเครื่องไปในเวลาเดียว
กัน ซึ่งชวยใหคุณไดรับผลลัพธที่ดีที่สุดจากผักผลไม 
และไมทําใหน้ําผักผลไมอันมีคาตองกลายเปนกากใน
กระบวนการทําความสะอาด
QuickClean ใน 1 นาที
ดวยอะไหลที่ไมมีขอบและไดรับการออกแบบมาให ถ
อดออกไดงาย 
คุณจึงทําความสะอาดไดเครื่องสกัดน้ําผลไมนี้ไดงาย
โดยใชน้ําประปาเทานั้น การที่ไมมีขอบคม 
จึงทําใหเสนใยและเศษอาหารจากสวนผสมถูกลางออ
กไปไดในเวลาเพียงวินาที
การออกแบบที่ไมใชกระชอน
การออกแบบโดยไมใชกระชอนที่ไมเหมือนใครนี้ช วย
ใหน้ําไหลลงในแกวไดอยางตอเนื่อง 
ผานตะแกรงที่ทําหนากรองสิ่งที่ไมตองการจากน้ํา 
ซึ่งทําความสะอาดไดงายมากจนคุณไมตองใชแปรงขั
ดเลย
ระบบปองกันน้ําหยดใหม
ระบบปองกันน้ําหยดของเครื่องชวยใหคุณสามารถหยุ
ดชวงที่รินน้ําไดและทําใหเคานเตอรสะอาดอยู เสมอ 
เพียงแคกดดานลางของชองรินน้ําผักผลไม 
เครื่องจะหยุดรินน้ําโดยที่ไมทําใหนิ้วของคุณเปยกเลย

รูปทรงเพรียวบาง
การออกแบบที่เพิ่มประสิทธิภาพดวยความกวาง 11 
ซม. ชวยใหคุณวางเครื่องนี้บนเคานเตอรไดเสมอ 
จึงพรอมสําหรับการสกัดน้ําผักผลไมไดทุกเวลา 
ใชพื้นที่เก็บและพื้นที่ใชงานเพียงเล็กนอยเพราะทุกอ
ยางประกอบอยูในตัวเครื่องแลว 
คุณไมจําเปนตองใชสวนประกอบภายนอกใดๆ 
อีกเมื่อสกัดน้ําผักผลไม
สกัดน้ําผลไมลงในแกวไดทันที
สกัดน้ําผลไมลงในแกวไดทันที 
คุณจึงเลือกแกวแตละใบไดตามที่สมาชิกในครอบครัว
ตองการ 
โดยไมตองใชหรือทําความสะอาดช้ินสวนที่ไมจำเปน
และชวยใหเคานเตอรของคุณสะอาดอยูเสมอ
ตําราสูตรที่นาสนใจ
การเลือกสูตรและสวนผสมคือองคประกอบสําคัญในป
ระสบการณการสกัดน้ําผักผลไมของคุณ ในตํารา 
เรามี 40 
สูตรเพื่อสรางแรงบันดาลใจพรอมคําแนะนําสําหรับคุ
ณอยางครบถวนเกี่ยวกับประโยชนตอสุขภาพที่ค ุณจะ
ไดรับจากสูตรตางๆ เหลานี้
ระบบจัดเก็บในตัว
ช้ินสวนเครื่องสกัดน้ําผักผลไมทั้งหมดมีขนาดเล็กลงส
ามารถถอดได เชน ถาด ที่ดัน 
และเหยือกน้ําสามารถเก็บไวในภาชนะบรรจุกากได 
คุณจึงเก็บช้ินสวนตางๆ 
ทั้งหมดไดอยางปลอดภัยและรูวาจะหาไดที่ไหนเมื่อต
องการใชเครื่องในครั้งตอไป
ชองใสขนาดใหญขึ้น 2 เทา

ชองใสผลไมขนาดใหญทําใหคุณสกัดน้ําผลไมโดยไร
ความยุงยาก 
ดวยคุณสมบัติใหมนี้จะชวยใหคุณไดน้ําผลไมที่เปยม
ดวยสารอาหารภายในเวลาไมนาน 
โดยใชเวลาในการเตรียมการเพียงเล็กนอย
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รายละเอียดเฉพาะ
ประเทศผูผลิต
• ผลิตใน: จีน
อุปกรณเสริม
• ที่ใหมา: แผนกรอง, เหยือก, ตําราอาหาร
ขอมูลทางเทคนิค
• กําลังไฟ: 200 วัตต
• ความยาวสายไฟ: 1 ม.
• แรงดันไฟฟา: 220-240 V
• ความถี่: 50-60 เฮิรตซ
• ความจุของโถ: 1 ลิตร
• ความจุของภาชนะบรรจุกาก: 1 ลิตร
• รอบตอนาที: 300 RPM
การออกแบบ
• Color (สี): สีดําเมทัลลิก
ขอกําหนดทั่วไป
• คุณสมบัติผลิตภัณฑ: ใชกับเครื่องลางจานได, 

ฐานกันลื่น, สวิตชเปด/ปด, ล็อคเพื่อความปลอดภ ัย, 
Quickclean

การตกแตง
• วัสดุของตัวเครื่อง: พลาสติก
• วัสดุของอุปกรณเสริม: ล็อคโลหะเพื่อความปลอดภ ัย
• วัสดุที่ใชทําโถปน: พลาสติก
• วัสดุของภาชนะใสของเสีย: พลาสติก
บริการ
• รับประกันทั่วโลก 2 ป: ใช
ความยั่งยืน
• บรรจุภัณฑ: > 90% วัสดุที่นํากลับมาใชใหมได
• คูมือการใชงาน: 100% 

ของกระดาษนํากลับมาใชใหมได
•

* การทดสอบภายในทําโดยใชองุน แอปเปล แบล็คเบอรร่ี สตรอเบอรร่ี 
มะเขือเทศ แตงโม สม และทับทิม อยางละ 1000 ก.
วันที่ออก 2023-05-18
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เคร่ืองค้ันนํ้าผลไม MicroMasticating
สกัดน้ําผลไดสูงสุดถึง 90% ทําความสะอาดไดรวดเร็ว ภายใน 60 วินาที, รูปทรงเพรียวบาง ทําจากโลหะ, 
เลือกความเขมขนของน้ําได 2 แบบ
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