
 

 

Philips Viva Collection
Sulu spiede

QuickClean
1,5 l, M izmēra caurule
500 W
Pilienapture
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iss vienā kompaktā konstrukcijā
s, ko gaidāt no sulu spiedes – jaudīga sulas izspiešana, tīrīšana 1 min laikā – kompaktā 
nstrukcijā, kas ir puse no izmēra! *. Palutiniet sevi ar veselīgu mājās gatavotu sulu katru 
nu.

Ērta lietošana
• Vienkārša mīkstuma noteikšana ar caurspīdīgo biezumu tvertni
• Visas noņemamās detaļas var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā

Svaiga sula katru dienu
• Kompakta sulu spiede, kas vienmēr pa rokai uz jūsu virtuves letes
• Sula tieši jūsu glāzē
• Līdz 1,5 l sulas vienā reizē
• Jaudīgs 500W motors

Ar QuickClean tehnoloģiju tīrīšanu var veikt 1 minūtes laikā
• Pilienu apturēšanas sistēma tīrai virtuves letei
• Mīkstums nokļūst vienā tvertnē
• QuickClean tehnoloģija



 Kompakts dizains
Ar konstrukciju, kas ir puse no izmēra*, šī sulu 
spiede aizņem nelielu vietu. Varat to novietot 
uz virtuves letes vai ērti uzglabāt.

Līdz 1,5 l sulas vienā reizē

Var pagatavot līdz 1,5 l sulas vienā reizē, nav 
nepieciešams iztukšot biezumu tvertni.

Var uzreiz pasniegt galdā
Šī sulu spiede sniedz iespēju izmantot jūsu glāzi 
(maks. 12 cm augstums). Novietojiet to zem 
iebūvētā krāna, un esat gatavs iegūt sulu.

Jaudīgs 500W motors
Izspiediet sulu no cietākajiem augļiem un 
dārzeņiem, pateicoties 500 W motoram.

QuickClean tehnoloģija

Philips sulu spiedi ar QuickClean tehnoloģiju ir 
viegli tīrīt. Pateicoties iebūvētajai biezumu 
tvertnei un gludajām virsmām, tīrīšanu var 
paveikt 1 minūtē.

Drip-stop sistēma

Iebūvētā pilienu apturēšanas sistēma ļauj 
apturēt pilēšanu sulu spiedes darbināšanas 
pārtraukumos, novēršot plankumu rašanos uz 
virtuves letes virsmas. Aktivizējiet pilienu 
apturēšanas sistēmu, vienkārši pagriežot snīpi.

Mīkstums vienuviet

Apaļā forma bez stūriem un spraugām ļauj 
savākt atliekas mīkstuma tvertnē.

Caurspīdīga biezumu tvertne

Patiesi aizraujoša sulas izspiešanas pieredze. 
Vāks un biezumu tvertne ir caurspīdīgi, un jūs 
varat redzēt augļus un dārzeņus to apstrādes 
laikā. Tas nozīmē, ka varat precīzi noteikt, kad 
tvertne ir pilna un to nepieciešams iztukšot.

Drīkst mazgāt trauku mazgāšanas 
mašīnā
Vieglākai un ātrākai tīrīšanai visas noņemamās 
detaļas var droši mazgāt trauku mazgāšanas 
mašīnā.
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Izceltie produkti
Sulu spiede
QuickClean 1,5 l, M izmēra caurule, 500 W, Pilienapture
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Piederumi
• Iekļauts: Krūze

Tehniskā specifikācija
• Vada garums: 0,80 m
• Spriegums: 220/240 V
• Strāvas padeve: 500 W
• Frekvence: 50/60 Hz
• Mīkstuma tvertnes ietilpība: 1 l
• Mērtrauks: 0,5 l

Dizains
• Krāsa: Metāliska melna

Svars un izmēri
• Atveres diametrs: 55 mm

Vispārējas specifikācijas
• Produkta funkcijas: Mazgājams trauku mazg. 

mašīnā, Iebūvēta vada glabātuve, Neslīdoša 
pamatne, QUICKClean, "Pre-clean"

• Ātruma iestatījumu skaits: 1
• Pilienapture

Apdare
• Galvenā korpusa materiāls: Alumīnijs
• Krūzes materiāls: Plastmasa
•
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Specifikācijas
Sulu spiede
QuickClean 1,5 l, M izmēra caurule, 500 W, Pilienapture

* Salīdzinājumā ar Avance kolekcijas sulu spiedi HR1869/70, HR1869/
71, HR1869/73

http://www.philips.com

