
 

 

Philips Viva Collection
Sokovnik z vijačnim 
nastavkom

Velik kanal, 70 mm
Hitro čiščenje v 90 sekundah
Knjižica z recepti
Enostavno sestavljanje

HR1889
Dnevni kozarec zdravja 

v le 1 minuti
Vsak dan si privoščite zdrav sok. Philipsov sokovnik z vijačnim nastavkom je vrhunska naprava 
za pripravo soka. Ta počasni sokovnik ima velik kanal za polnjenje, s katerim lahko iztiskate sok 
iz celih sadežev, zelenjave in listnate zelenjave. Očistite s spiranjem že v 90 sekundah.

Elegantna zasnova za shranjevanje na kuhinjskem pultu
• Kompaktno shranjevanje posode za tropine v zbiralniku za sok
• Ima elegantno in sodobno zasnovo, da ga imate lahko vedno pri roki

Iz sadja in zelenjave iztisnite več hranljivih snovi
• Aplikacija z recepti za zanimive, okusne in zdrave sokove
• Sok lahko iztiskate iz vseh najljubših sadežev, vključno z granatnim jabolkom

Očistite s spiranjem v samo 90 sekundah
• Snemljivi deli so primerni tudi za pomivanje v pomivalnem stroju
• Tehnologija QuickClean z mikro-sitom, ki ga lahko enostavno očistite
• Tehnologija preprečevanja kapljanja za čist kuhinjski pult

Velik kanal za polnjenje
• 70-milimetrski kanal za polnjenje s široko odprtino



 Aplikacija z zanimivimi recepti
Prenesite brezplačno Philipsovo aplikacijo za zdrave 
napitke. Vsebuje številne recepte za pripravo 
okusnih in zanimivih napitkov – od napitkov za 
razstrupljevanje do sokov, ki vam povrnejo energijo 
ali vam celo pomagajo, da mirno zaspite. Vsebuje tudi 
podrobne informacije o hranilni vrednosti.

Tehnologija vij. nastavka
Do 80-odstotni iztis* omogoča, da iz sadja in 
zelenjave iztisnete kar največ hranilnih snovi. To je 
odličen počasni sokovnik za listnato zelenjavo.

Velik kanal za polnjenje
Prihranite čas in hitreje iztisnite sok. Za polnjenje 
tega sokovnika vam ni več treba narezati večine sadja 
in zelenjave. Vse skupaj samo napolnite v velik kanal 
za polnjenje (70 mm) in si vsak dan privoščite zvrhan 
kozarec zdravja.

Kompaktno shranjevanje
Kompaktno shranjevanje posode za tropine v 
zbiralniku za sok

Deli primerni za pomivanje v 
pomivalnem stroju

Zahvaljujoč edinstveni zasnovi lahko novi sokovnik z 
vijačnim nastavkom hitro sestavite in ga začnete 
uporabljati. Prav tako ga lahko preprosto razstavite 
in očistite. Ko končate s pripravljanjem napitkov, 
lahko vse snemljive dele varno operete v 

pomivalnem stroju in sokovnik tako še preprosteje 
očistite.

Očistite v 90 sekundah

S tehnologijo QuickClean, ki vključuje naše mikro-
sito za enostavno čiščenje. Vse dele lahko preprosto 
odstranite in sperete z vodo.

Nič več kapljanja

Z našim vgrajenim sistemom za preprečevanje 
kapljanja bo vaš kuhinjski pult vedno čist in urejen.

Sodobna zasnova
Ima elegantno in sodobno zasnovo, da ga imate lahko 
vedno pri roki
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Specifikacije
Država porekla
• Izdelano na: Kitajskem

Dodatna oprema
• Priloženo: Vrč, Knjižica z recepti

Tehnične specifikacije
• Napajanje: 150 W
• Dolžina kabla: 1,05 m
• Napetost: 220–240 V
• Kapaciteta vrča: 1 L
• Kapaciteta posode za tropine: 0,75 L
• RPM: 100 vrt/min

Zasnova
• Barva: Bela, Črna/srebrna
• Barva nadzorne plošče: Črna

Teža in dimenzije
• Dimenzije izdelka (D x Š x V): 361,7 x 136,5 x 

360,9 mm
• Dimenzije embalaže (D x Š x V): 440*185*395 mm
• Teža izdelka: 4,4 kg
• Teža z embalažo: 5,8 kg
• Premer kanala za polnjenje: 70 mm

Splošne specifikacije
• Značilnosti izdelka: Primerno za pomivalni stroj, 

Prostor za shranjevanje kabla, Stikalo za vklop/
izklop, Velik kanal za polnjenje, QuickClean

Površina
• Material nastavkov: Plastika
• Material glavnega ohišja: Plastika
• Material vrča: Plastika

Servis
• 2-letna mednarodna garancija

Prijazno do okolja
• Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
• Poraba energije v stanju pripravljenosti: <0.5 W
• Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja
•

* Notranji preizkusi s po 1000 g grozdja, jabolk, robid, jagod, 
paradižnika, lubenice, pomaranč in granatnih jabolk.
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