Philips Avance Collection
Sulu spiede

FiberBoost tehnoloģija
QuickClean
3 l, XXL caur.
1200 W

Svaiga sula ar šķiedrām
Izvēlieties līdz 50 % papildu šķiedru
FiberBoost tehnoloģija nodrošina iespēju izvēlēties sulas konsistenci atbilstoši gaumei, ar
vienu pogas spiedienu atlasot no atsvaidzinoši dzidras līdz biezākai sulai ar līdz pat 50 %
lielāku šķiedru piejaukumu.
Ar QuickClean tehnoloģiju tīrīšanu var veikt 1 minūtes laikā
• Pilienu apturēšanas sistēma tīrai virtuves letei
• Viegli tīrāmi sieti
• Vienkārši ielejiet ūdeni ātrai tīrīšanai
• Mīkstums nokļūst vienā tvertnē
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Svaiga sula visērtākajā veidā
• XXL padeves caur. (80mm)
• Klusāka darbība
• Jaudīgs 1200 W motors
• Līdz 3 l sulas vienā reizē
• Ātra un vienkārša visu daļu salikšana
Izvēlieties sulas konsistenci savā gaumē
• FiberBoost tehnoloģija ar līdz 50 % papildu šķiedru
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FiberBoost tehnoloģija QuickClean, 3 l, XXL caur., 1200 W

Izceltie produkti
FiberBoost tehnoloģija

XXL padeves caur.

Līdz 3 l sulas vienā reizē
Var pagatavot līdz 3 l sulas vienā reizē, nav
nepieciešams iztukšot biezumu tvertni.
"Pre-clean"

Ar FiberBoost tehnoloģiju jūs varat izvēlēties
sulas konsistenci atbilstoši gaumei, ar vienu
pogas spiedienu atlasot no atsvaidzinoši dzidras
līdz biezākai sulai ar līdz pat 50 % lielāku
šķiedru piejaukumu. Unikālais viedi vadāmu
nemainīgu ātrumu un īpašās sietu konstrukcijas
apvienojums nodrošina iespēju izvēlēties
lielāku vai mazāku šķiedru piejaukumu sulai, lai
ikviens varētu baudīt sev tīkamāko sulu.

Taupiet laiku, izspiediet sulu ātrāk. Jums vairs
nav jāsagriež gandrīz visi augļi un dārzeņi, lai
ievietotu tos sulu spiedē. Vienkārši iebīdiet tos
80 mm XXL padeves caurulē un katru dienu
baudiet uzturvielu pārpilnību.
Viegli tīrāmi sieti

Jaudīgs 1200 W motors
Ar spēcīgo 1200 W motoru bez pūlēm
izspiediet sulu no cietākiem augļiem un
dārzeņiem.

Philips unikālā priekštīrīšanas funkcija ļauj ātri
noskalot sulu spiedi starp divu dažādu sulu
gatavošanas reizēm vai pēc sulu spiešanas.
Ielejot ūdeni bīdnī, rodas ūdens strūklaka, kas
aizskalo nevēlamās atliekas.
Klusāka darbība

Mīkstums vienuviet

Pateicoties pulētajiem sietiem, atlikumus var
viegli notīrīt ar virtuves sūkli.
Drip-stop sistēma
Jaunajam motoram ir zemāks trokšņa un
vibrāciju līmenis, tāpēc viss sulas spiešanas
process ir klusāks.
Ātra un vienkārša salikšana
Apaļā forma bez stūriem un spraugām ļauj
savākt atliekas mīkstuma tvertnē.

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.
Sulu spiedei ir pārdomāta konstrukcija, tāpēc
visas daļas var salikt ātri un viegli.
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Specifikācijas
Vispārējas specifikācijas

Izcelsmes valsts

Svars un izmēri

Apkope

• Ātruma iestatījumu skaits: 2

• Iepakojuma izmēri (GxPxA): 550 x 320 x 330 mm
• Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 4,7 kg
• Atveres diametrs: 80 mm

Izskats

• 2 gadu vispasaules garantija

Svars un izmēri

• Produkta izmēri (GxPxA): 296x250x432 mm

Ilgtspējīgums

• Krāsa: Metālisks

Piederumi

• Iekļauts: Krūze, Recepšu grāmatiņa

Tehniskās specifikācijas
•
•
•
•
•

• Ražots: Ķīna

Vada garums: 1 m
Spriegums: 220–240 V
Jauda: 1200 W
Mīkstuma tvertnes ietilpība: 2,1 l
Mērtrauks: 1 l

• Iepakojums: > 90% pārstrādāti materiāli
• Lietotāja rokasgrāmata: 100 % pārstrādāts papīrs

Vispārējas specifikācijas

• Produkta funkcijas: Mazgājams trauku mazg.
mašīnā, Iebūvēta vada glabātuve, Neslīdoša
pamatne, QUICKClean

Pabeigšana

• Galvenā korpusa materiāls: Metāls
• Krūzes materiāls: Plastmasa
•
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