
 

 

Philips Viva Collection
Odšťavovač

700 W
QuickClean
2 l s XL trubicou

HR1855/40
Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
Získajte až 2 l šťavy naraz a ľahko vyčistite
Týmto odšťavovačom Philips získate z ovocia a zeleniny ešte viac šťavy. Vďaka revolučnej 
technológii QUICKClean zaberie jeho čistenie iba 1 minútu. Doprajte si každý deň radosť 
zo zdravého, doma pripraveného džúsu!

Ľahké použitie
• Jednoduchá kontrola množstva dužiny vďaka priehľadnej nádobe
• Rýchle a jednoduché zloženie všetkých súčastí

Čistý už za 1 minútu!
• Technológia QuickClean
• Sitko QuickClean
• Všetka dužina sa zachytí do jednej nádoby na ľahké odstránenie
• Hladké povrchy s ľahkým čistením

Vytlačte každú kvapku z ovocia a zeleniny
• Odšťaví až 2 l naraz
• Výkonný 700 W motor
• XL podávacia trubica (75 mm)



 Odšťaví až 2 l naraz

Môžete získať až 2 l šťavy naraz bez potreby 
vyprázdniť nádobu na dužinu.

700 W motor

Výkonný 700 W motor na účinné miešanie, 
mixovanie a drvenie surovín.

XL podávacia trubica

75 mm extra veľká podávacia trubica 
umožňuje odšťavovať aj veľké druhy ovocia a 
zeleniny ako jablká, mrkvu a červenú repu bez 
potreby predkrájania.

Technológia QuickClean

Odšťavovač Philips je vďaka technológii 
QuickClean pripravený na ľahké čistenie. 
Vďaka vstavanej nádobe na dužinu a hladkým 
povrchom vám jeho čistenie nezaberie ani 1 
minútu.

Sitko QuickClean

V sitku sa zvyčajne zachytí veľa vlákien z dužiny 
a jeho čistenie je tak veľmi náročné. Vďaka 
inovatívnej technológii QuickClean sú všetky 
povrchy sitka hladké, čo umožňuje ľahké 
zotretie vlákien pomocou bežnej kuchynskej 
špongie.

Vstavaná nádoba na dužinu

Všetka dužina sa zachytáva presne tam, kde má: 
v nádobe na dužinu odšťavovača Philips. To 

znamená, že už nebudete musieť odstraňovať 
dužinu z iných častí, napríklad veka. Vďaka 
oblému dizajnu a hladkým povrchom bez kútov 
a škár sa dužina nezachytáva a nádoba sa čistí 
oveľa ľahšie.

Hladké a ľahké čistenie
Odšťavovač má zaoblené tvary a hladký 
povrch, aby sa dal ľahko vypláchnuť tečúcou 
vodou.

Priehľadná nádoba na dužinu

Vychutnajte si skutočne interaktívne 
odšťavovanie. Veko aj nádoba na dužinu sú 
priehľadné, takže môžete sledovať, ako sa 
získava šťava z vášho ovocia a zeleniny. 
Zároveň ľahko uvidíte, kedy je nádoba plná a 
treba ju vyprázdniť.

Rýchle a jednoduché zloženie

Rýchle a jednoduché zloženie všetkých súčastí.
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Hlavné prvky
Odšťavovač
700 W QuickClean, 2 l s XL trubicou



Dátum vydania  
2023-05-18

Verzia: 1.1.1

EAN: 87 10103 63419 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
Dizajnové špecifikácie
• Materiál plášťa: Plast PP, Plast ABS
• Farba(y): Červená
• Materiál nádoby: SAN džbán a PS kryt
• Materiál nádoby na dužinu a zatláčadla: PS

Ľahké čistenie
• Príslušenstvo umývateľné v umývačke riadu
• Quickclean

Technické špecifikácie
• Napätie: 220 – 240 V
• Kapacita: 2 L

• Príkon: 700 W
• Dĺžka kábla: 1 m
• Frekvencia: 50/60 Hz
• Nádoba na dužinu: 1,2 L
• Priemer podávacej trubice: 75 mm
• Kapacita nádoby na šťavu: 800 ml

Všeobecné technické údaje
• Protisklzové nožičky
• Nastavenie rýchlosti: 1
• Integrovaný priestor na uloženie kábla
• Bezpečnostná svorka
•
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