
 

 

Philips Avance Collection
Odšťavovač

1000 W
QuickClean
2,5 l s XXL trubicou
Funkcia proti odkvapkávaniu Drip 
stop
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ytlačí až o 10 % viac šťavy* a čistenie zaberie len minútu!
ýmto odšťavovačom získate z ovocia a zeleniny ešte viac šťavy. Vďaka systému 
uickClean, inovatívnemu sitku s rýchlym čistením a integrovanej nádobe na dužinu 
bolo čistenie nikdy také jednoduché.

Ľahké použitie
• Rýchle a jednoduché zloženie všetkých súčastí
• Zastavenie odkvapkávania integrované v nalievacom výpuste

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

Vytlačte každú kvapku z ovocia a zeleniny
• Vytlačí až 2,5 l šťavy naraz
• Bez potreby krájania vďaka podávacej trubici XXL
• 2 rýchlosti na mäkké alebo tvrdé ovocie aj zeleninu
• Odšťavte aj tie najtvrdšie suroviny – 1 000 W

Lahodné a ľahko pripraviteľné recepty
• Brožúra s receptami plná inšpirujúcich receptov na šťavy



 Odšťaví 2,5 l naraz

Vďaka inovatívnemu systému odšťavovania s 
obráteným sitkom dokáže tento odšťavovač 
získať až o 10 % viac šťavy*. A v závislosti od 
druhu odšťavovaného ovocia alebo zeleniny je 
možné získať až 2,5 litra džúsu bez toho, aby 
bolo potrebné vyprázdniť nádobu na dužinu.

Podávacia trubica veľkosti XXL

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

2 rýchlosti

2 rýchlosti odšťavovača Philips vám umožnia 
vyťažiť maximum z vášho obľúbeného ovocia a 
zeleniny – mäkkého aj tvrdého. 

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.

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.

Rýchle a jednoduché zloženie

Rýchle a jednoduché zloženie všetkých súčastí.

Funkcia proti odkvapkávaniu Drip stop

Kuchynská linka zostane aj po odšťavovaní 
vždy čistá. Funkcia Drip Stop zabráni kvapkaniu 
šťavy na stôl.

Brožúra s receptami

Môžete sa nechať inšpirovať brožúrou plnou 
skvelých nápadov na každodennú prípravu 
džúsov.
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Hlavné prvky
Odšťavovač
1000 W QuickClean, 2,5 l s XXL trubicou, Funkcia proti odkvapkávaniu Drip stop
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Príslušenstvo
• Súčasť balenia: Brožúra s receptami, Náustok

Technické špecifikácie
• Príkon: 1000 W
• Napätie: 220 – 240 V
• Dĺžka kábla: 1 m
• Frekvencia: 50/60 Hz
• Kapacita nádoby: 2,5 L
• Kapacita nádoby na dužinu: 1,6 L

Dizajn
• Farba: Čierna a metalická

Hmotnosť a rozmery
• Hmotnosť produktu: 5,2 kg
• Priemer podávacej trubice: 80 mm

Všeobecné špecifikácie
• Vlastnosti produktu: Vhodné na čistenie v 

umývačke riadu, Integrovaný priestor na uloženie 
kábla, Protisklzové nožičky, Bezpečnostný zámok

• Počet nastavení rýchlosti: 2

Povrchová úprava
• Materiál hlavnej časti: Nehrdzavejúca oceľ
• Materiál nádoby: SAN džbán a PS kryt
• Materiál výlevky: Nehrdzavejúca oceľ
•
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Technické údaje
Odšťavovač
1000 W QuickClean, 2,5 l s XXL trubicou, Funkcia proti odkvapkávaniu Drip stop

* V porovnaní s jednotkou v odšťavovaní Philips HR1861

http://www.philips.com

