
 

 

Philips Viva Collection
Storcător prin presare la 
rece

Tub XL de 70 mm
Curăţare rapidă, în 90 s
Asamblare ușoară
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uplimentul tău zilnic nutritiv în doar 1 minut
oarcere sănătoasă şi uşoară a fructelor şi a legumelor, în fiecare zi

a-ţi doza zilnică de suc sănătos. Storcătorul prin presare la rece Philips este aparatul perfect de obţinut 

uri. Acest storcător lent dispune de un tub de alimentare XL, care îţi permite să storci fructe şi 

ume întregi, inclusiv legume cu frunze. Poate fi curăţat prin clătire în doar 90 de secunde.

Proiectat cu stil pentru păstrare pe blatul de bucătărie
• Depozitare compactă a recipientului pentru pulpă în vasul de colectare a sucului
• Design modern, subţire, pentru un aparat mereu la îndemână

Eliberează mai mulţi nutrienţi din fructe și legume
• O abundenţă de reţete, sfaturi și inspiraţie
• Stoarce toate fructele preferate, inclusiv rodii

Poate fi curăţat prin clătire în doar 90 de secunde
• Piesele detașabile pot fi spălate și în mașina de spălat vase
• Tehnologie QuickClean cu microsită ușor de curăţat
• Cu sistem anti-picurare pentru a păstra blatul de bucătărie curat

Tub de alimentare XL
• Tub de alimentare cu deschidere largă, de 70 mm



 Tub de alimentare XL

Economisește timp și începe să prepari suc mai 
rapid. Majoritatea fructelor și legumelor nu mai 
trebuie tăiate pentru a fi procesate de acest 
storcător. Nu trebuie decât să le introduci în 
tubul de alimentare XL de 70 mm și să savurezi 
o doză mărită de substanţe nutritive în fiecare 
zi.

Aplicaţia NutriU

Descarcă și descoperă aplicaţia NutriU cu idei 
despre cum să-ţi faci sucurile preferate cu 
ajutorul noului storcător. Alimentaţia 
sănătoasă ar trebui să fie simplă și să îţi facă 
familia să vrea mai mult. De aceea, aplicaţia 
NutriU oferă o varietate de alternative 
sănătoase ale felurilor tale de mâncare 
preferate. De la sucuri răcoritoare la lapte de 
migdale făcut în casă, creăm reţetele noastre 
sănătoase fără a compromite gustul delicios.

Curăţă aparatul în 90 de secunde

Cu tehnologie QuickClean, care include 
microsita noastră ușor de curăţat. Toate 
piesele sunt ușor de demontat și de curăţat.

Oprește picurarea

Blatul de bucătărie va rămâne curat graţie 
sistemului antipicurare integrat.

Componente lavabile în mașină

Graţie designului unic, poţi asambla rapid noul 
storcător prin presare la rece și poţi începe 
imediat utilizarea. Este totodată ușor de 
demontat și rapid de curăţat. Toate piesele 
detașabile pot fi curăţate sigur în mașina de 
spălat vase, ceea ce ușurează curăţarea după 
utilizarea zilnică.

Tehnologie prin presare la rece

Eliberează potenţialul nutriţional al fructelor cu 
o capacitate de extragere de până la 80 %*. Un 
storcător lent excelent pentru legumele cu 
frunze.

Design modern
Design modern, subţire, pentru un aparat 
mereu la îndemână

Depozitare compactă
Depozitare compactă a recipientului pentru 
pulpă în vasul de colectare a sucului
HR1887/80

Repere
Storcător prin presare la rece
Tub XL de 70 mm Curăţare rapidă, în 90 s, Asamblare ușoară



Data apariţiei 2023-05-06

Versiune: 4.4.1

EAN: 87 10103 79561 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. 
sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
Ţara de origine
• Fabricat în: China

Accesorii
• Incluse: Vas

Specificaţii tehnice
• Lungime cablu: 1,05 m
• Tensiune: 220-240 V
• Alimentare: 150 W
• Capacitate vas: 1 l
• Capacitate recipient pentru pulpă: 0,75 l
• RPM: 100 RPM

Design
• Culoare: Alb
• Culoarea panoului de control: Negru

Greutate și dimensiuni
• Dimensiunile produsului (L x l x H): 361,7 x 136,5 

x 360,9 mm
• Dimensiunile ambalajului (L x l x H): 

440*185*395 mm

• Greutate cu ambalaj inclus: 5,8 kg
• Greutate produs: 4,4 kg
• Diametrul tubului de alimentare: 70 mm

Specificaţii generale
• Caracteristicile produsului: Lavabil în mașina de 

spălat vase, Compartiment pentru cablu integrat, 
Comutator pornit/oprit, Tub de alimentare XL, 
Curăţare rapidă

Finalizare
• Materialul accesoriilor: Plastic
• Material corp principal: Plastic
• Material vas: Plastic

Service
• Garanţie internaţională 2 ani

Sustenabilitate
• Consum de energie în standby: <0.5 W
• Ambalaj: > 90 % materiale reciclate
• Manual de utilizare: hârtie reciclată 100%
•
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* Teste interne realizate pe câte 1000 g de struguri, mere, mure, 
căpșuni, roșii, pepene verde, portocale și rodii.

http://www.philips.com

