Philips Viva Collection
Αποχυμωτής

800 W
Γρήγορο καθάρισμα
(QuickClean)
2 L, στόμιο XL
Διακοπή σταξίματος

HR1855/70

Μέγιστη ποσότητα χυμού. Ελάχιστη ακαταστασία.
Έως και 2L, εύκολο καθάρισμα
Ο αποχυμωτής Philips εξάγει ακόμη περισσότερο χυμό από τα φρούτα και τα
λαχανικά σας και το καθάρισμα τελειώνει μέσα σε 1 λεπτό, χάρη στην επαναστατική
τεχνολογία QUICKClean. Απολαύστε υγιεινό, σπιτικό χυμό κάθε μέρα!
Ευχρηστία
• Εύκολος έλεγχος, με το διαφανές δοχείο πολτού
• Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση όλων των μερών
Καθάρισμα σε 1 λεπτό!
• Τεχνολογία QuickClean
• Η λειτουργία προκαθαρισμού απομακρύνει τις ανεπιθύμητες ίνες
• Όλος ο πολτός συλλέγεται σε ένα δοχείο για εύκολη απόρριψη
• Σουρωτήρι QuickClean
• Λείες επιφάνειες και εύκολο καθάρισμα
Στείψτε και την τελευταία σταγόνα από τα φρούτα και τα λαχανικά
• Έως και 2 λίτρα χυμού μονομιάς
• Ισχυρό μοτέρ 800 W
• Στόμιο τροφοδοσίας μεγάλου μεγέθους (75 mm)
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Χαρακτηριστικά
Τεχνολογία QuickClean

Ενσωματωμένο δοχείο πολτού

Διαφανές δοχείο πολτού

Ο αποχυμωτής της Philips είναι ειδικά
σχεδιασμένος για εύκολο καθάρισμα, με την
τεχνολογία QuickClean. Τώρα μπορείτε να
τον καθαρίσετε μέσα σε 1 λεπτό, χάρη στο
ενσωματωμένο δοχείο πολτού και τις λείες
επιφάνειες.

Ο πολτός συλλέγεται στο κατάλληλο σημείο:
στο δοχείο πολτού του αποχυμωτή Philips.
Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να τον
αφαιρείτε από άλλα μέρη, όπως το καπάκι.
Χάρη στη στρογγυλή σχεδίαση και τις λείες
επιφάνειες, ο πολτός είναι εύκολα
προσβάσιμος και το δοχείο καθαρίζεται
πολύ πιο εύκολα.

Διαδραστική λειτουργία! Το καπάκι και το
δοχείο πολτού είναι διάφανα, ώστε να
μπορείτε να βλέπετε τα φρούτα και τα
λαχανικά που αποχυμώνονται, αλλά και για
να ξέρετε πότε ήρθε η ώρα να αδειάσετε το
δοχείο επειδή έχει γεμίσει.

Λειτουργία προκαθαρισμού

Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση

Σουρωτήρι QuickClean

Ο αποχυμωτής της Philips είναι ο 1ος
φυγοκεντρικός αποχυμωτής στην αγορά με
λειτουργία προκαθορισμού pre-clean.
Ρίχνοντας νερό στο εξάρτημα ώθησης,
μπορείτε να δημιουργήσετε μια βρύση νερού
μέσα στη συσκευή, η οποία ξεπλένει τις
ανεπιθύμητες ίνες και έτσι το καπάκι και το
σουρωτήρι καθαρίζονται πιο εύκολα.

Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση όλων
των μερών.
Πολύ συχνά στο σουρωτήρι μένουν οι ίνες
του πολτού, με αποτέλεσμα να καθαρίζεται
δύσκολα. Με την πρωτοποριακή τεχνολογία
QuickClean, όλες οι επιφάνειες του
σουρωτηριού είναι λείες, ώστε να μπορείτε
να απομακρύνετε τις ίνες με ένα απλό
σφουγγαράκι της κουζίνας.
Λείες επιφάνειες και εύκολο καθάρισμα
Ο αποχυμωτής έχει σχεδιαστεί με
στρογγυλό σχήμα και λείες επιφάνειες, ώστε
να τον καθαρίζετε εύκολα κάτω από τη
βρύση.

Έως και 2 λίτρα χυμού μονομιάς

Μπορείτε να φτιάξετε έως και 2 λίτρα χυμού
χωρίς να αδειάσετε το δοχείο πολτού.
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Προδιαγραφές
Προδιαγραφές σχεδίασης
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Χρώμα(τα): Μαύρο μελάνι
Ισχύς: 800 W
Μήκος καλωδίου: 1 m
Υλικό κατασκευής περιβλήματος: Πλαστικό ABS
Αντιολισθητικά πέλματα
Τάση: 220-240 V
Χωρητικότητα: 2 L
Ρύθμιση ταχύτητας: 1
Συχνότητα: 50/60 Hz
Υλικό κατασκευής κανάτας: Κανάτα SAN και
κάλυμμα PS
• Συσφιγκτήρες ασφαλείας
• Δοχείο συλλογής πολτού: 1,2 L

Ημερομηνία έκδοσης
2022-11-13
Έκδοση: 5.5.1

EAN: 08 71010 37183 83

• Διάμετρος στομίου τροφοδοσίας: 75 mm
• Λειτουργία προστασίας σταξίματος
• Υλικό κατασκευής δοχείου πολτού και
εξαρτήματος ώθησης: PS
• Κανάτα χυμού για μεγάλες ποσότητες: 800 ml

Εύκολος καθαρισμός

• Εξαρτ. που πλένονται σε πλυντ. πιάτων
• Quickclean

Γενικές προδιαγραφές

• Μηχανισμός τυλίγματος καλωδίου
• Λειτουργίες προϊόντος: Προκαθαρισμός
•
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