
 

 

Philips Viva Collection
Råsaftcentrifug 

700 watt
Quick Clean - rengör på under 
minuten
2 liter juice på en gång
Droppstopp

HR1855/70
Maximalt med juice. Minimalt med besvär.

Gör upp till 2 l juice åt gången och rengör med
Den här Philips-råsaftcentrifugen pressar ut ännu mer juice ur frukt och grönsaker. Med 
den revolutionerande QUICKClean-tekniken är du klar med rengöringen inom en minut. 
Unna dig hälsosam, hemgjord juice varje dag!

Lättanvänd
• Fruktköttet syns tydligt i den genomskinliga fruktköttsbehållaren
• Snabb och enkel montering av alla delar

Rengör på 1 minut!
• QuickClean-teknik
• Förrengöringsfunktion sköljer borta oönskade fibrer
• Allt fruktkött samlas på ett ställe för enkel kassering
• QuickClean-sil
• Har släta ytor som är lätta att rengöra

Pressa ut varje droppe ur frukt och grönsaker
• Pressa upp till två liter på en gång
• Kraftfull 800 W motor
• Extra stort inmatningsrör (75 mm)



 QuickClean-teknik

Philips råsaftcentrifug är enkel att rengöra tack 
vare QuickClean-tekniken. Med den inbyggda 
fruktköttsbehållaren och de släta ytorna kan du 
rengöra råsaftcentrifugen på bara en minut.

Förrengöringsfunktion

Philips-råsaftcentrifugen är den ledande 
råsaftcentrifugen på marknaden med en 
förrengöringsfunktion. Genom att hälla vatten 
i pressklossen kan du skapa en fontän i 
apparaten, som sköljer bort oönskade fibrer 
från locket och gör silen lättare att rengöra.

Inbyggd fruktköttsbehållare

Allt fruktkött samlas där det ska samlas: i 
fruktköttsbehållaren till den här 

råsaftcentrifugen från Philips. Det innebär att 
du inte längre behöver avlägsna fruktkött från 
andra delar, t.ex. locket. Den runda designen 
och plana ytorna utan skrymslen och vrår gör 
att fruktköttet är lätt att komma åt och att 
behållaren är mycket lättare att rengöra.

QuickClean-sil

Ofta fastnar det fruktkött i silen och den blir 
svår att rengöra. Tack vare den innovativa 
QuickClean-tekniken är silens ytor släta, så att 
du kan torka bort fibrerna med en vanlig 
kökssvamp.

Slät och lätt att rengöra
Råsaftcentrifugen har runda former och släta 
ytor så att du enkelt kan skölja den under 
kranen.

Genomskinlig fruktköttsbehållare

Upplev nöjet med en interaktiv råsaftcentrifug. 
Locket och fruktköttsbehållaren är 
genomskinliga så att du kan se när frukten och 
grönsakerna pressas. Du kan också se när 
behållaren är full och du behöver tömma den.

Snabb och enkel montering

Snabb och enkel montering av alla delar.

Pressa upp till två liter på en gång

Du kan göra upp till två liter juice på en gång 
utan att behöva tömma fruktköttsbehållaren.

Kraftfull 800 W motor

Pressa juice även ur mycket hårda frukter och 
grönsaker utan problem med den starka 
motorn på 800 W.
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Designspecifikationer
• Färg(er): Bläcksvart
• Material, hölje: ABS-plast
• Material, kanna: SAN-kanna och PS-lock
• Material, fruktköttsbehållare och presskloss: PS

Lätt att rengöra
• Tillbehör som kan maskindiskas
• Quickclean

Tekniska specifikationer
• Kapacitet: 2 L
• Sladdlängd: 1 m
• Effekt: 800 W

• Spänning: 220-240 V
• Frekvens: 50/60 Hz
• Fruktköttsbehållare: 1,2 L
• Inmatningsrör, diam.: 75 mm
• Juicekanna, kapacitet: 800 ml

Allmänna specifikationer
• Stabiliserande fötter
• Hastighetsinställning: 1
• Inbyggd sladdförvaring
• Produktfunktioner: Förrengöring
• Säkerhetsspännen
• Droppstopp
•
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