
 

 

Philips Viva Collection
Zemo apgriezienu sulu 
spiede

XL caurule, 70 mm
Ātra tīrīšana — vien 90 sekundēs
Vienkārša salikšana
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ienkārša veselīgu sulu spiešana ik dienu
alkojiet glāzi savas ikdienas veselīgās sulas. Philips zemo apgriezienu sulu spiede ir izcila sulu 

iede. Šai lēnajai sulu spiedei ir XL izmēra padeves caurule, tāpēc jūs varat izspiest sulu no 
seliem augļiem, dārzeņiem un lapu dārzeņiem. Skalošana aizņem vien 90 sekundes.

Stilīgs dizains — teicami izskatīsies uz virtuves skapīša
• Kompakta mīkstuma tvertnes uzglabāšana sulas savākšanas nodalījumā
• Kompakts, moderns dizains, lai sulu spiede vienmēr būtu parocīgā attālumā

Iegūst vairāk uzturvielu no augļiem un dārzeņiem
• Daudz recepšu, padomu un iedvesmas
• Izspiediet sulu no saviem iecienītākajiem augļiem, tostarp — granātābola

Skalošana aizņem vien 90 sekundes.
• Noņemamās detaļas ir drošas mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā
• Tehnoloģija QuickClean ar vienkārši notīrāmu mikrosietiņu
• Ar pilienu apturēšanas sistēmu virtuves virsma vienmēr būs tīra

XL padeves caur.
• 70 mm padeves caurule ar plašu atvērumu



 Lietotne NutriU

Lejupielādējiet un atklājiet lietotni NutriU, kurā 
ir idejas jūsu iecienīto dzērienu sagatavošanai 
ar jaunās sulu spiedes palīdzību. Veselīga ēdiena 
gatavošanai ir jābūt vienkāršai, turklāt tādai, lai 
ģimene to izvēlētos arī nākamreiz. Šī iemesla 
dēļ lietotne NutriU piedāvā dažādās veselīgas 
alternatīvas jūsu iecienītajiem ēdieniem. No 
atspridzinošām sulām līdz mājās gatavotam 
mandeļu pienam — mēs radām veselīgu sulu 
receptes, kas ir arī garšīgas.

Zemo apgriezienu sulu spiešanas 
tehnoloģija

Iegūstiet līdz pat 80 % no augļos un dārzeņos 
esošajām uzturvielām*. Izcila lēnas darbības 
sulu spiede lapu dārzeņiem.

XL padeves caur.

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

Kompakta uzglabāšana
Kompakta mīkstuma tvertnes uzglabāšana sulas 
savākšanas nodalījumā

Detaļas var mazgāt trauku mazg. mašīnā

Sulu spiedes unikālais dizains nodrošina ātru tās 
salikšanu, lai jūs varētu nekavējoties sākt lietot 
savu jauno zemo apgriezienu sulu spiedi. To var 
tikpat viegli izjaukt un iztīrīt. Visas noņemamās 
detaļas var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā, 

tāpēc sakopšana pēc ikdienas sulas 
pagatavošanas būs vēl vienkāršāka.

Tīrīšana aizņem vien 90 sekundes

Tehnoloģija QuickClean ar vienkārši notīrāmu 
mikrosietiņu. Visas detaļas ir viegli noņemt un 
noskalot.

Vairs nekādas pilēšanas

Jūsu virtuves virsma vienmēr būs tīra, 
pateicoties iestrādātajai pilienu apturēšanas 
sistēmai.

Moderns dizains
Kompakts, moderns dizains, lai sulu spiede 
vienmēr būtu parocīgā attālumā
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Izceltie produkti
Zemo apgriezienu sulu spiede
XL caurule, 70 mm Ātra tīrīšana — vien 90 sekundēs, Vienkārša salikšana
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Izcelsmes valsts
• Ražots: Ķīna

Piederumi
• Iekļauts: Krūze

Tehniskā specifikācija
• Vada garums: 1,05 m
• Spriegums: 220–240 V
• Strāvas padeve: 150 W
• Mīkstuma tvertnes ietilpība: 0,75 l
• Mērtrauks: 1 l
• Apgr./min.: 100 apgr./min.

Dizains
• Krāsa: Balta, Melns sudrabots
• Kontroles paneļa krāsa: Melna

Svars un izmēri
• Iepakojuma izmēri (GxPxA): 440*185*395 mm
• Produkta izmēri (GxPxA): 

361,7 x 136,5 x 360,9 mm

• Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 5,8 kg
• Produkta svars: 4,4 kg
• Atveres diametrs: 70 mm

Vispārējas specifikācijas
• Produkta funkcijas: Mazgājams trauku mazg. 

mašīnā, Iebūvēta vada glabātuve, Ieslēgt/izslēgt 
slēdzis, XL padeves caur., QUICKClean

Apdare
• Galvenā korpusa materiāls: Plastmasa
• Materiālu īpašības: Plastmasa
• Krūzes materiāls: Plastmasa

Serviss
• 2 gadu vispasaules garantija

Noturība
• Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā: <0.5 W
• Iepakojums: > 90% pārstrādāti materiāli
• Lietotāja rokasgrāmata: 100 % pārstrādāts papīrs
•
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Specifikācijas
Zemo apgriezienu sulu spiede
XL caurule, 70 mm Ātra tīrīšana — vien 90 sekundēs, Vienkārša salikšana

* Iekšējās pārbaudes, kas veiktas ar 1000 g vīnogu, ābolu, upeņu, 
zemeņu, tomātu, arbūzu, apelsīnu un granātābolu.

http://www.philips.com

