
 

 

Philips Avance Collection
Odšťavovač

Technológa FiberBoost
QuickClean
3 l, trubica veľkosti XXL
1200 W
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erstvá šťava s obľúbenou vlákninou
yberte si až o 50 % viac vlákniny
chnológia FiberBoost vám umožňuje prepnutím spínača zvoliť zloženie šťavy tak, ako 
máte radi, či už ide o osviežujúcu čistú šťavu, alebo o hustejšiu šťavu obsahujúcu až 
50 % viac vlákniny.

Clean in 1 minute with QuickClean Technology
• Systém na zamedzenie odkvapkávania pre čistú kuchynskú linku
• Sitká s ľahkým čistením
• Jednoducho vlejte vodu pre rýchle prípravné umývanie
• Dužina prirodzene padá do jednej nádoby

Čerstvá šťava, kedy len chcete
• Podávacia trubica veľkosti XXL (80 mm)
• Tichší
• Výkonný 1 200 W motor
• Odšťaví až 3 l naraz
• Rýchle a jednoduché zloženie všetkých súčastí

Vyberte si také zloženie šťavy, aké máte radi
• Technológa FiberBoost s až o 50 % väčším obsahom vlákniny



 Technológa FiberBoost

Technológia FiberBoost vám umožňuje 
prepnutím spínača zvoliť zloženie šťavy tak, 
ako ju máte radi, či už ide o osviežujúcu čistú 
šťavu, alebo o hustejšiu šťavu obsahujúcu až 
o 50 % viac vlákniny. Jedinečná kombinácia 
konštantných otáčok s inteligentným 
ovládaním a jedinečného dizajnu sitka vám 
umožňuje regulovať množstvo vlákniny v 
šťave, takže každý si môže vychutnať svoju 
obľúbenú.

Výkonný 1 200 W motor
So silným 1 200 W motorom ľahko odšťavíte 
aj to najtvrdšie ovocie a zeleninu.

Dužina na jednom mieste

Vďaka oblému tvaru bez kútov a škár sa zvyšky 
zachytávajú v nádobe na dužinu.

Podávacia trubica veľkosti XXL

Šetrite čas a začnite odšťavovať rýchlejšie. 
Väčšinu ovocia a zeleniny už viac nemusíte 
krájať, aby sa do tohto odšťavovača zmestila. 
Jednoducho to všetko vložte do 80 mm 
podávacej trubice XXL a každý deň si 
vychutnávajte zvýšený príjem živín.

Sitká s ľahkým čistením

Vďaka leštenému sitku sa dajú zvyšky veľmi 
ľahko odstrániť kuchynskou špongiou.

Dripstop

Integrovaný systém na zamedzenie 
odkvapkávania umožňuje dať si počas 
odšťavovania dlhšiu prestávku a nezašpiniť si 
pritom kuchynskú linku. Aktivuje sa 
jednoduchým otočením výlevky.

Odšťaví až 3 l naraz
Môžete získať až 3 l šťavy naraz bez potreby 
vyprázdniť nádobu na dužinu.

Predčistenie

Jedinečná funkcia predčistenia Philips vám 
umožňuje odšťavovač medzi jednotlivými 
odšťavovaniami, resp. po odšťavení, rýchlo 
opláchnuť. Naliatím vody do zatláčacieho 
piestu môžete vytvoriť vodnú fontánu, ktorá 
zmyje nežiaduce zvyšky.

Tichší

Nový motor vydáva menší hluk a vibrácia, 
vďaka čomu je odšťavovanie celkovo tichšie.

Rýchle a jednoduché zloženie

Odšťavovač má dobre premyslený dizajn, 
takže všetky časti môžete rýchlo poskladať.
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Hlavné prvky
Odšťavovač
Technológa FiberBoost QuickClean, 3 l, trubica veľkosti XXL, 1200 W
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Krajina pôvodu
• Krajina pôvodu: Čína

Príslušenstvo
• Súčasť balenia: Kanvica, Brožúra s receptami

Technické špecifikácie
• Príkon: 1200 W
• Napätie: 220 – 240 V
• Dĺžka kábla: 1 m
• Kapacita nádoby na dužinu: 2,1 L
• Veľká nádoba: 1 L

Dizajn
• Farba: Kovový

Hmotnosť a rozmery
• Rozmery balenia (D x Š x V): 550 x 320 x 330 mm
• Rozmery produktu (D x Š x V): 296 x 250 x 

432 mm

• Hmotnosť vrátane balenia: 4,7 kg
• Priemer podávacej trubice: 80 mm

Všeobecné špecifikácie
• Vlastnosti produktu: Vhodné na čistenie v 

umývačke riadu, Integrovaný priestor na uloženie 
kábla, Protisklzové nožičky, Quickclean

• Počet nastavení rýchlosti: 2

Povrchová úprava
• Materiál hlavnej časti: Kov
• Materiál nádoby: Plast

Servis
• 2-ročná celosvetová záruka

Udržateľnosť
• Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov
• Návod na použitie: 100% recyklovaný papier
•
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Technické údaje
Odšťavovač
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