
 

 

Philips Aluminium 
Collection
Råsaftcentrifug

700 W
2 L
XXL-rör

HR1865
Maximalt med juice. Minimalt med besvär.

Unikt micromesh-filter, extra stort inmatningsrör och droppstopp

Det har aldrig varit så enkelt att göra juice som med Philips råsaftcentrifug i anodiserad 
aluminium med unikt micromesh-filter, 700 W motor, extra stort inmatningsrör i rostfritt 
stål, droppstopp, 2 l fruktköttsbehållare och snygg 1,5 l juicekanna.

Snabb och enkel rengöring
• Alla delar kan diskas i diskmaskin
• Droppstopp som förhindrar att juicen droppar

No pre-cutting needed
• Extra stort inmatningsrör rymmer även stora frukter och grönsaker

Ger mer juice
• Gör juice utan avbrott tack vare extra stor kapacitet
• Micromesh-filter gjort av rostfritt stål

Fast juicing
• Gör juice snabbt med den kraftfulla motorn på 700 W
• Flera hastigheter för mjuka och hårda frukter

Delicious and easy to make recipes
• Receptboken innehåller olika juicerecept



 Droppstopp

Droppstoppet gör att det inte droppar från 
pipen när juicen är klar.

Extra stort inmatningsrör

I det extra stora matningsröret kan du lägga i 
hela frukter och grönsaker utan att behöva 
dela dem först.

Micromesh-filter

Micromesh-filter gjort av rostfritt stål

Extra stor kapacitet

2 l fruktköttsbehållare och 1,5 l juicekanna gör 
att du kan göra mer juice på samma gång.

Flera hastigheter

Tack vare flera hastighetsinställningar kan du 
med Philips råsaftcentrifug enkelt göra juice av 
hårda frukter och grönsaker.

Kraftfull motor
Gör juice snabbt med den kraftfulla motorn på 
700 W.

Diskmaskinssäker

Alla löstagbara delar kan diskas i diskmaskinen.

Receptbok ingår

Den här receptboken innehåller utsökta och 
enkla juicerecept.
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Tillbehör
• Rengöringsborste
• Juicekanna

Tekniska specifikationer
• Sladdlängd: 1,2 m
• Effekt: 700 W
• Spänning: 220-240 V
• Frekvens: 50/60 Hz
• Fruktköttsbehållare: 2 L
• Inmatningsrör, diam.: 83 mm
• Juicekanna, kapacitet: 1 500 ml

Designspecifikationer
• Material, hölje: Borstat aluminium
• Färg(er): Borstat aluminium
• Lock, material: SAN
• Material, fruktköttsbehållare och presskloss: PP
• Pip, material: Rostfritt stål

Allmänna specifikationer
• Stabiliserande fötter
• Receptbok
• Inbyggd sladdförvaring
• Hastighetsinställning: 2
• Säkerhetsspännen
• Droppstopp
•
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