Philips Avance Collection
เครื่องคั้นน้ํ า ผลไม
MicroMasticating
สกัดน้ํ า ผลไดสูงสุดถึง 90%
ทําความสะอาดไดรวดเร็ว ภายใน
60 วินาที
รูปทรงเพรียวบาง ทําจากโลหะ
เลือกความเขมขนของน้ําได 2
แบบ

มอบสิ่งที่ดีที่สุดลงในแกวของคุณ
MicroMasticating สกัดคั้นน้ํ า ผลไดสูงสุดถึง 90%* ของผลไม
ดวยเทคโนโลยี MicroMasticating อันล้ํ า สมัยของ Philips
ที่ออกแบบมาเพื่อสกัดผลไมและผักไดละเอียดสูงสุดถึงขั้นเซลล
และใชเวลาในการเตรียมการสกัดนอยลงดวยชองใสผลไมขนาดใหญ
และหลังจากการคั้นเรียบรอยแลวอุปกรณทุกสวนสามารถแยกออกมาลางทํ า ความสะอาดได
เครื่องสกัดน้ําผลไมที่ทําความสะอาดไดงายแคลางน้ํา
• ถอดชิ้นสวนออกไดงายและลางทําความสะอาดไดโดยไมตองใชเครื่องมือในครัว
• การออกแบบโดยไมใชกระชอนที่ไมเหมือนใครนี้ชวยใหทําความสะอาดไดใน 1 นาที
• ระบบปองกันน้ํา หยดใหมชวยใหเคานเตอรของคุณสะอาดอยูเสมอ
• เตรียมการนอยลงดวยชองใสผลไมขนาดใหญขึ้น 2เทา
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สกัดสิ่งที่ดีที่สุดทั้งหมดออกมาจากผักและผลไม
• MicroMasticating สกัดคั้นน้ํา ผลไดสูงสุดถึง 90%* ของผลไม
• สกัดน้ํา ผักผลไมไดทุกรสชาติท่ีคุณโปรดปราน รวมทั้งกลวยและมะมวง
• รวมถึงใบผัก ผลไมดิบ และถั่วในเครื่องดื่มของคุณ
• ฟงกชันลางลวงหนาจะสกัดน้ํา ผักผลไมจนหยาดหยดสุดทายออกมา
ออกแบบอยางพิถีพิถันเพื่อหองครัวของคุณ
• เครื่องเพรียวบางพรอมชิ้นสวนที่ประกอบครบทังหมด
• สกัดน้ํา ผลไมลงในแกวไดทันที
• พรอมตําราสูตรที่นาสนใจ
• ชิ้นสวนที่ถอดออกไดสามารถเก็บไวในภาชนะบรรจุกาก
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ไฮไลต
เทคโนโลยี MicroMasticating

ใบผัก ผลไมดิบ และถั่ว

และไมทําใหน้ํา ผักผลไมอันมีคาตองกลายเปน
กากในกระบวนการทําความสะอาด
QuickClean ใน 1 นาที

ผลไมและผักมีเซลลนับพันๆ เซลลที่กักเก็บน้ํา
วิตามินและสารอาหารที่สําคัญอื่นๆ เทคโนโลยี
MicroMasticating ที่ล้ํา สมัยของ Philips
ไดรับการออกแบบมาใหเปดเซลลเพื่อคั้นสวนผ
สมโปรดของคุณออกมาใหมากที่สุด
และชวยใหคุณสกัดน้ํา ผลไดสูงสุดถึง 90%*
ของผลไมลงในแกวโดยไมตองทิ้งไป

ใบผัก ผลไมดิบมีเสนใยมากมาย
เปนสวนผสมที่ดีเยี่ยมสําหรับน้ํา ผักผลไมเพื่อสุ
ขภาพสามารถสกัดไดในเครื่องนี้
รวมถึงตนขาวสาลี ผักขม และสวนผสมอื่นๆ
มีท่ีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางสุขภาพก็สาม
ารถสกัดคั้นไดดวยเทคโนโลยี MicroMasticating
นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มถั่วบางชนิด เชน
อัลมอนด เพื่อทํานมอัลมอนด

ผลไมเนื้อนิ่มไปจนถึงผักเนื้อแข็ง

ดวยอะไหลที่ไมมีขอบและไดรับการออกแบบม
าใหถอดออกไดงาย
คุณจึงทําความสะอาดไดเครื่องสกัดน้ํา ผลไมนี้ไ
ดงายโดยใชน้ํา ประปาเทานั้น การที่ไมมีขอบคม
จึงทําใหเสนใยและเศษอาหารจากสวนผสมถูกล
างออกไปไดในเวลาเพียงวินาที

ฟงกชันลางลวงหนา
การออกแบบที่ไมใชกระชอน

ทําน้ํา ผักผลไมอรอยๆ
ที่ดีตอสุขภาพจากผลไมเนื้อนิ่มและผักเนื้อแข็ง
คุณสามารถสกัดสวนผสมที่ช่ืนชอบทั้งหมดไดแ
ละใชผลิตภัณฑน้ีแมแตสําหรับสวนผสมที่มีแป
งมากเปนพิเศษซึ่งปกติจะคั้นน้ํา ไดยาก เชน
กลวยหรือมะมวง

ฟงกชันลางลวงหนาคือโปรแกรมพิเศษที่จะสกัด
น้ํา จนหยาดหยดสุดทายออกจากเครื่องสกัด
พรอมทั้งทําความสะอาดภายในเครื่องไปในเวล
าเดียวกัน
ซึ่งชวยใหคุณไดรับผลลัพธที่ดีที่สุดจากผักผลไม

การออกแบบโดยไมใชกระชอนที่ไมเหมือนใคร
นี้ชวยใหนํ้า ไหลลงในแกวไดอยางตอเนื่อง
ผานตะแกรงที่ทําหนากรองสิ่งที่ไมตองการจาก
น้ํา
ซึ่งทําความสะอาดไดงายมากจนคุณไมตองใชแ
ปรงขัดเลย
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รายละเอียดเฉพาะ
อุปกรณเสริม

สิ้นสุด
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

พรอมดวย: แผนกรอง, เหยือก, ตําราอาหาร
ผลิตใน: จีน
กําลังไฟ: 200 W
สี: สีดําเมทัลลิก
ความยาวสายไฟ: 1 m
แรงดันไฟฟา: 220-240 V
ความถี่: 50-60 Hz
ความจุของโถ: 1 l
ความจุของภาชนะบรรจุกาก: 1 l
คุณสมบัติผลิตภัณฑ: ใชกับเครื่องลางจานได,
ฐานกันลื่น, สวิตชเปด/ปด, ล็อคเพื่อความปลอดภัย,
Quickclean
• รอบตอนาที: 300 RPM

วัสดุของตัวเครื่อง: พลาสติก
วัสดุของอุปกรณเสริม: ล็อคโลหะเพื่อความปลอดภัย
วัสดุท่ีใชทําโถปน: พลาสติก
วัสดุของภาชนะใสของเสีย: พลาสติก

Service (บริการ)
• รับประกันทั่วโลก 2 ป: ใช

การสงเสริม
• คูมือการใชงาน: 100%
ของกระดาษนํากลับมาใชใหมได
• บรรจุภัณฑ: > 90% วัสดุที่นํากลับมาใชใหมได
•

วันที่ออก 2021-09-06

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

เวอรชัน: 1.0.2

ขอมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทรา
บลวงหนา เครื่องหมายการคาเปนสมบัติของ Koninklijke
Philips N.V. หรือเจาของรายนั้นๆ

EAN: 08 71010 38005 52

www.philips.com

* การทดสอบภายในทํา โดยใชองุน แอปเปล แบล็คเบอรร่ี สตรอเบอรร่ี
มะเขือเทศ แตงโม สม และทับทิม อยางละ 1000 ก.

