
 

 

Philips Avance Collection
Sulu spiede ar tehnoloģiju 
MicroMasticating

Izspiež līdz 90 % sulas
Ātra tīrīšana — vien 60 sekundēs
Kompakts dizains
Pieejami 2 sulas biezuma 
iestatījumi
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islabākās barības vielas jūsu glāzē
icroMasticating izspiež līdz 90%* no augļa
ilips inovatīvā MicroMasticating tehnoloģija ļauj atvērt augļu un dārzeņu šūnas, lai iegūtu 
ksimāli daudz sulas. Lielā padeves caurule ļauj saīsināt dzēriena gatavošanas laiku. Pēc 

las izspiešanas visas ierīces daļas var noskalot.

Sulu spiede, kuru varat noskalot
• Novatoriska pilienapture nodrošina tīru leti
• Unikāla konstrukcija bez sieta tīrīšanai ātrāk nekā 1 minūtē
• Vienkārša izjaukšana un izskalošana bez virtuves rīku izmantošanas
• Īsāks dzēriena gatavošanas laiks ar 2 x lielāku padeves cauruli

Izspiediet visas barības vielas no augļiem un dārzeņiem
• Izspiediet sulu no iecienītajiem augļiem, tostarp banāniem un mango
• Iekļaujiet lapas, zaļumus un riekstus savos dzērienos
• MicroMasticating izspiež līdz 90%* no augļa
• "Pre-clean" funkcija izspiež līdz pēdējam sulas pilienam

Pārdomāti radīts jūsu virtuvei
• Kompakta sulu spiede ar integrētām daļām
• Sula tieši jūsu glāzē
• Iekļauta iedvesmojoša recepšu grāmatiņa
• Noņemamās detaļas var glabāt mīkstuma tvertnē



 MicroMasticating tehnoloģija

Augļi un dārzeņi sastāv no tūkstošiem šūnu, 
kuras satur sulu, vitamīnus un citas svarīgas 
barības vielas. Philips novatoriskā 
MicroMasticating tehnoloģija ir izstrādāta, lai 
atvērtu šūnas un izspiestu maksimālo barības 
vielu un vitamīnu daudzumu no jūsu 
iecienītajiem produktiem - izspiediet līdz 90%* 
no augļiem un dārzeņiem savā glāzē.

No mīkstiem augļiem līdz cietiem 
dārzeņiem

Pagatavojiet gardas un veselīgas sulas no 
mīkstiem augļiem un cietiem dārzeņiem. Varat 
izspiest sulu savā iecienītajā kombinācijā un 
izmantot produktus, no kuriem parasti ir grūti 
izspiest sulu, īpaši ar cieti pildītus augļus kā 
banānus vai mango.</

Lapas, zaļumi un rieksti

Lapas un zaļumi satur daudz šķiedrvielu un ir 
lieliskas sastāvdaļas veselīgām sulām, un tos 
iespējams apstrādāt šajā sulu spiedē. Vārpatas, 
spināti un citi produkti ir svarīgi veselības 
uzlabošanai ikdienā, un tos iespējams pievienot 
sulai, izmantojot MicroMasticating tehnoloģiju. 
Varat arī pievienot noteiktu veidu riekstus, 
piemēram, mandeles, lai pagatavotu pienu.

"Pre-clean" funkcija

"Pre-clean" funkcija ir īpaša programma, kas 
izspiež pēdējos sulas pilienus no sulu spiedes, 
vienlaikus iztīrot produktu. Tādējādi iegūsiet 
vislabāko no saviem augļiem un dārzeņiem, 
novēršot vērtīgās sulas zudumu tīrīšanas 
procesa laikā.

QuickClean tīrīšana 1 minūtē

Pateicoties vienkārši izjaucamai konstrukcijai 
un nenodalītām detaļām, šo sulu spiedi var ātri 
iztīrīt tikai ar krāna ūdeni. Tā kā ierīcei nav asu 
malu, šķiedras un daļiņas tiek aizskalotas dažu 
sekunžu laikā.

Konstrukcija bez sieta

Mūsu unikālā konstrukcija bez sieta nodrošina 
vieglu sulas caurplūdi līdz glāzei cauri filtram, 
kas aiztur nevēlamas daļiņas un ir viegli tīrāms, 
neizmantojot birsti.

Novatoriska pilienapture

Pilnībā integrēta pilienapture sniedz iespēju 
apturēt sulas spiešanu un saglabāt tīru virtuves 
leti. Vienkārši uzspiediet sulas izvades atveres 
apakšā, un sulas plūsma tiks apturēta, 
nesamitrinot pirkstus.
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Izceltie produkti
Sulu spiede ar tehnoloģiju MicroMasticating
Izspiež līdz 90 % sulas Ātra tīrīšana — vien 60 sekundēs, Kompakts dizains, Pieejami 2 sulas biezuma iestatī-
jumi
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Izcelsmes valsts
• Ražots: Ķīna

Piederumi
• Iekļauts: Filtrs, Recepšu grāmatiņa

Tehniskā specifikācija
• Vada garums: 1 m
• Spriegums: 220–240 V
• Strāvas padeve: 200 W
• Frekvence: 50–60 Hz
• Mīkstuma tvertnes ietilpība: 1 l
• Apgr./min.: 300 apgr./min.

Dizains
• Krāsa: Melna

Vispārējas specifikācijas
• Produkta funkcijas: Mazgājams trauku mazg. 

mašīnā, Neslīdoša pamatne, Ieslēgt/izslēgt slēdzis, 
Drošības slēdzis, QUICKClean

Apdare
• Galvenā korpusa materiāls: Plastmasa
• Materiālu īpašības: Metāla drošības slēdzene
• Atlikumu tvertnes materiāls: Plastmasa

Serviss
• 2 gadu vispasaules garantija

Noturība
• Iepakojums: > 90% pārstrādāti materiāli
• Lietotāja rokasgrāmata: 100 % pārstrādāts papīrs
•
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Specifikācijas
Sulu spiede ar tehnoloģiju MicroMasticating
Izspiež līdz 90 % sulas Ātra tīrīšana — vien 60 sekundēs, Kompakts dizains, Pieejami 2 sulas biezuma iestatīj-
umi

* Iekšējās pārbaudes, kas veiktas ar 1000 g vīnogu, ābolu, upeņu, 
zemeņu, tomātu, arbūzu, apelsīnu un granātābolu.

http://www.philips.com

