
 

 

Philips Avance Collection
Nízkootáčkový odšťavovač

Technológia MicroMasticating
Kovovošedá
Indikátory LED
Ďalší filter

HR1897/30

V

M
Ino
bu
vše
ychutnajte si zdravé dobroty do poslednej kvapky

icroMasticating odšťaví až 90 % ovocia
vačná technológia MicroMasticating od spoločnosti Philips je navrhnutá tak, aby roztvárala 
nky ovocia a zeleniny a vyžmýkala z vašich prísad čo najviac. Po skončení odšťavovania stačí 
tky časti opláchnuť vo vode, čo vďaka dizajnu bez sitka zvládnete za minútu.

Konečne odšťavovač, ktorý stačí opláchnuť
• Jednoduché odmontovanie a čistenie opláchnutím bez pomoci kuchynských nástrojov
• Jedinečná konštrukcia bez sitka umožňuje čistenie za menej než 1 minútu
• Inovatívny systém zabraňuje odkvapkávaniu, aby ste si nezašpinili kuchynskú linku
• Indikátory LED informujúce o stave zloženia

Vyžmýkajte ovocie a zeleninu do poslednej lahodnej kvapky
• MicroMasticating odšťaví až 90 % ovocia
• Odšťavujte všetky svoje obľúbené prísady vrátane banánov a manga
• Obohaťte svoje nápoje o listovú a zelenú zeleninu či orechy
• Funkcia prečistenia spoľahlivo vytlačí aj tie posledné kvapky šťavy

Navrhnutý presne pre vašu kuchyňu
• Tenký odšťavovač so všetkými integrovanými dielmi
• Odšťavujte priamo do pohára
• Súčasťou balenia je Inšpiratívna kniha receptov
• Odnímateľné diely je možné uložiť do nádoby na dužinu



 Technológia MicroMasticating

Ovocie a zelenina sa skladajú z tisícok buniek 
plných šťavy, vitamínov a iných dôležitých živín. 
Inovatívna technológia MicroMasticating od 
spoločnosti Philips je navrhnutá tak, aby každú 
takúto bunku otvorila, vyžmýkala z vašich 
obľúbených prísad maximum a pomohla vám 
do pohára dostať až 90 %* ovocia, ktoré by ste 
inak zbytočne zahodili.

Od jemného ovocia po tvrdú zeleninu

Vytvárajte lahodné, zdravé šťavy z jemného 
ovocia aj tvrdej zeleniny. Odšťavovať môžete 
všetky svoje obľúbené kombinácie, pričom 
tieto produkty dokážu spracovať aj prísady 
s vysokým obsahom škrobu, ktoré sa inak 
veľmi ťažko odšťavujú, ako napríklad banány či 
mango.</

Listy, zelenina a orechy

Listová a zelená zelenina plná vlákniny je 
nepochybne skvelou prísadou do zdravých 
štiav a tento odšťavovač ju dokáže spracovať. 
Pšeničná tráva, špenát a mnoho iných surovín 
sa môže stať dôležitou zdravou súčasťou 
vašich každodenných štiav, ktoré vytvoríte 
pomocou technológie MicroMasticating. 
Použiť môžete dokonca aj niektoré druhy 
orechov ako mandle a môžete pripraviť 
mandľové mlieko.

Funkcia predčistenia

Funkcia prečistenia predstavuje špeciálny 
program slúžiaci na vytlačenie posledných 
kvapiek šťavy z odšťavovača, pričom zároveň 
vyčistí jeho vnútorné priestory. Tým vám 
pomôže získať to najlepšie z ovocia a zeleniny 
a zabráni tomu, aby cenná šťava skončila pri 
čistení v koši.

Čistenie technológiou QuickClean za 
1 minútu

Vďaka konštrukcii, ktorá sa ľahko rozoberá, 
a dielom bez lemov tento odšťavovač rýchlo 
očistíte pomocou čistej vody. Keďže nemá 
žiadne ostré hrany, vlákna a časti surovín 
opláchnete za niekoľko sekúnd.

Konštrukcia bez sitka

Naša jedinečná konštrukcia bez sitka umožňuje 
šťave prúdiť priamo do pohára 
prostredníctvom filtra zachytávajúceho 
prípadné nežiadúce súčasti a navyše sa tak 
ľahko čistí, že to zvládnete aj bez použitia kefy.
HR1897/30

Hlavné prvky
Nízkootáčkový odšťavovač
Technológia MicroMasticating Kovovošedá, Indikátory LED, Ďalší filter
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Krajina pôvodu
• Krajina pôvodu: Čína

Príslušenstvo
• Súčasť balenia: Filter, Kanvica, Brožúra s receptami

Technické špecifikácie
• Napätie: 220 – 240 V
• Príkon: 200 W
• Dĺžka kábla: 1 m
• Frekvencia: 50 – 60 Hz
• Kapacita nádoby: 1 L
• Kapacita nádoby na dužinu: 1 L
• OTÁČKY ZA MINÚTU: 300 RPM

Dizajn
• Farba: Metalická čierna

Všeobecné špecifikácie
• Vlastnosti produktu: Vhodné na čistenie v 

umývačke riadu, Protisklzové nožičky, Vypínač, 
Bezpečnostný zámok, Quickclean

Povrchová úprava
• Materiál príslušenstva: Kovový bezpečnostný 

zámok
• Materiál hlavnej časti: Plast
• Materiál nádoby: Plast
• Materiál nádoby na odpad: Plast

Servis
• 2-ročná celosvetová záruka

Udržateľnosť
• Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov
• Návod na použitie: 100% recyklovaný papier
•
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Technické údaje
Nízkootáčkový odšťavovač
Technológia MicroMasticating Kovovošedá, Indikátory LED, Ďalší filter

* Interné testy vykonané na 1 000 g každej z týchto prísad: hrozno, 
jablko, černica, jahoda, paradajka, červený melón, pomaranč 
a granátové jablko.
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