
 

 

Philips Viva Collection
Råsaftcentrifug - Kompakt

500 watt
Quick Clean - rengör på under 
minuten
1,5 l åt gången
Droppstopp

HR1836/00
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t få i sig tillräckligt med färsk frukt och grönsaker är viktigt för vår hälsa och välmående. Men det kan 

a svårt att få i sig tillräckligt mycket grönsaker i den vanliga kosten. När vi tog fram Philips Viva 

saftcentrifug var vårt fokus att göra det så enkelt som möjligt att juica. Råsaftcentrifugen är hälften så 

r som vår föregående modell*, du kan låta den stå framme på köksbänken eller enkelt lägga undan 

n för förvaring. Tack vare råsaftcentrifugens design och släta ytor rengör du den under minuten. Mer 

e, mindre besvär helt enkelt!

Lättanvänd
• Fruktköttet syns tydligt i den genomskinliga fruktköttsbehållaren
• Alla löstagbara delar kan diskas i diskmaskin

A fresh juice every day
• Kompakt råsaftcentrifug som kan du placera lättillgängligt på köksbänken
• Få juice direkt i glaset
• Pressa upp till 1,5 liter åt gången
• Kraftfull motor på 500 W

Clean in 1 minute with QuickClean Technology
• Droppstopp, för ren köksbänk
• Överblivet fruktkött hamnar i en behållare
• QuickClean-teknik



 Kompakt design
Den här råsaftcentrifugen är hälften så stor* och 
upptar minimalt med utrymme. Du kan placera den 
på köksbänken eller enkelt lägga undan den för 
förvaring.

Pressa upp till 1,5 liter åt gången

Du kan göra upp till 1,5 liter juice åt gången utan att 
behöva tömma fruktköttsbehållaren.

Servera direkt
Med den här råsaftcentrifugen kan du använda ditt 
eget glas (max 12 cm höjd). Ställ glaset under den 
inbyggda kranen och börja pressa.

Kraftfull motor på 500 W
Pressa juice även ur mycket hårda frukter och 
grönsaker med motorn på 500 W.

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.

Droppstopp

Med det inbyggda droppstoppet kan du göra en paus 
mellan juicepressningen så att köksbänken hålls 
fläckfri. Aktivera droppstoppet genom att helt enkelt 
vända pipen.

Allt fruktkött samlas på ett ställe

Tack vare den runda formen utan skrymslen och vrår 
samlas resterna i fruktköttsbehållaren.

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.

Diskmaskinssäker
För ännu enklare och snabbare rengöring går det att 
diska alla löstagbara delar i diskmaskinen.
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Specifikationer
Vikt och mått
• Matningsrörets diameter: 55 mm

Tillbehör
• Medföljer: Kanna

Tekniska specifikationer
• Sladdlängd: 0,80 m
• Effekt: 500 W
• Spänning: 220/240 V
• Frekvens: 50/60 Hz
• Fruktköttsbehållare, kapacitet: 1 L
• Kapacitet, kanna: 0,5 L

Design
• Färg: Metallic svart

Allmänna specifikationer
• Antal hastighetsinställningar: 1
• Droppstopp

Allmänna specifikationer
• Produktfunktioner: Tål att maskindiskas, Inbyggd 

sladdförvaring, Stabiliserande fötter, Quickclean, 
Förrengöring

Efterbehandling
• Material i huvudenhet: Aluminium
• Material, kanna: Plast
•

* I jämförelse med råsaftcentrifug i Avance Collection (HR1869/70, 
HR1869/71, HR1869/73)
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