
 

 

Philips Viva Collection
Odšťavovač

550 W
1,5 l
Široká trubica

HR1853/00
Jednoducho pripravená zdravá šťava

Jednoduchý odšťavovač: žiadne krájanie, žiadne problémy.
Odšťavovanie ešte nikdy nebolo jednoduchšie. Tento 550 W odšťavovač Philips s extra 
veľkou podávacou trubicou dokáže odšťaviť celé ovocie a zeleninu, a to bez potreby jej 
nakrájania. Má tiež nádobu na šťavu, ktorá zaistí dlhšiu čerstvosť vášho džúsu.

Rýchle a jednoduché čistenie
• Všetky časti sú umývateľné v umývačke

No pre-cutting needed
• Bez potreby krájania vďaka extra veľkej podávacej trubici.

Čerstvý džús kedykoľvek
• Táto nádoba na šťavu uchová šťavu dlhšie čerstvú

Makes more juice
• Vytlačí viac šťavy vďaka jedinečnému filtru s mikrosieťkou
• Nepretržité odšťavovanie vďaka extra veľkej kapacite

Lahodné a ľahko pripraviteľné recepty
• Brožúrka s receptami ponúka rozličné recepty na džúsy



 Extra veľká podávacia trubica

Extra veľká podávacia trubica, do ktorej sa zmestí 
celé ovocie a zelenina, takže ich už viac nebudete 
musieť krájať ani sekať.

Nádoba na džús

Uchovajte šťavu dlhšie čerstvú potom, ako ju 
pripravíte, pomocou tejto 700 ml nádoby na šťavu.

Mimoriadne veľká kapacita
1,5 l nádoba na dužinu a 700 ml nádoba na šťavu vám 
umožní vytlačiť viac šťavy naraz.

Mikrosieťkový filter

Odšťavovač Philips získa zo surovín viac šťavy vďaka 
jedinečnému filtru s mikrosieťkou.

Vhodné na čistenie v umývačke riadu

Všetky odnímateľné časti sú umývateľné v umývačke 
riadu

Vrátane brožúrky s receptami

Táto brožúrka s receptami obsahuje chutné a 
jednoduché recepty, ktoré môžete pripraviť 
pomocou svojho odšťavovača Philips.
HR1853/00

Technické údaje
Dizajnové špecifikácie
• Farba(y): Biela a levanduľová
• Materiál nádoby: SAN
• Materiál puzdra a svoriek: ABS
• Materiál veka a nádoby na dužinu: SAN

Príslušenstvo
• Nádoba na džús

Technické špecifikácie
• Napätie: 220 – 240 V
• Príkon: 550 W
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Frekvencia: 50/60 Hz
• Nádoba na dužinu: 1,5 L
• Priemer podávacej trubice: 75 mm
• Kapacita nádoby na šťavu: 700 ml

Všeobecné technické údaje
• Protisklzové nožičky
• Nastavenie rýchlosti: 2
• Integrovaný priestor na uloženie kábla
• Bezpečnostná svorka
•
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