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pa 50 % enemmän hedelmälihaa
erBoost-tekniikan ansiosta voit valita mehun koostumuksen mielesi mukaan. Säädä 
hun koostumus kytkimellä joko samettisen pehmeäksi tai jopa 50 % enemmän 

delmälihaa sisältäväksi.

Clean in 1 minute with QuickClean Technology
• Tippalukko pitää keittiötason siistinä
• Helposti puhdistettava siivilä
• Nopea esipesu pelkällä vedellä
• Jäte putoaa itsestään säiliöön

Fresh juice at your convenience
• XXL-syöttösuppilo (80 mm)
• Entistä hiljaisempi
• Tehokas 1 100 W:n moottori

Choose the texture of juice you prefer
• FiberBoost-tekniikalla jopa 50 % enemmän hedelmälihaa



 Helposti puhdistettava siivilä

Kiillotetun siivilän ansiosta jäljelle jäänyt 
hedelmäliha on helppo puhdistaa 
keittiösienellä.

Tehokas 1 100 W:n moottori
Mehusta kovimmatkin hedelmät ja vihannekset 
vaivattomasti voimakkaalla1 100 watin 
moottorilla.

XXL-syöttösuppilo

Nyt mehunvalmistus sujuu entistä nopeammin. 
Tämän mehulingon 80 mm:n XXL-
syöttösuppiloon mahtuvat useimmat hedelmät 
ja vihannekset pilkkomattakin, joten voit 
valmistaa päivittäisen terveysjuomasi vaivatta.

FiberBoost-tekniikka

FiberBoost-tekniikan ansiosta voit valita 
mehun koostumuksen mielesi mukaan. Säädä 

mehun koostumus kytkimellä joko samettisen 
pehmeäksi tai jopa 50 % enemmän 
hedelmälihaa sisältäväksi. Älykkäästi 
säädettävän vakionopeusyhdistelmän ja 
ainutlaatuisen siivilärakenteen ansiosta voit 
valmistaa kaikkiin mieltymyksiin sopivia 
mehuja.

Entistä hiljaisempi

Aiempaa hiljaisemmin käyvä moottori tärisee 
vähemmän, minkä ansiosta mehustaminen ei 
enää tuota niin paljon ääntä.

Esipuhdistus

Philipsin ainutlaatuisella esipesutoiminnolla voit 
huuhdella mehulingon nopeasti eri mehujen 
valmistuksen välissä tai mehustuksen jälkeen. 
Kun syöttöpainimeen kaadetaan vettä, se 
huuhtelee mehustimen tarpeettomista 
jäämistä.

Hedelmäliha kerätään yhteen paikkaan

Pyöreän muotoilun ja sileiden, kolottomien 
pintojen ansiosta kaikki ylijäämät kerätään 
samaan astiaan.

Tippalukko

Integroidun tippalukon ansiosta voit pitää 
taukoja mehustamisen aikana ilman, että 
keittiötaso likaantuu. Tippalukko otetaan 
käyttöön kaatonokkaa kääntämällä.
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Alkuperämaa
• Valmistusmaa:: Kiina

Lisätarvikkeet
• Mukana: Kannu, Reseptivihko

Tekniset tiedot
• Johdon pituus: 1 m
• Jännite: 220–240 V
• Virta: 1 100 W
• Kannun tilavuus: 1 V
• Säiliön tilavuus: 2,1 V

Muotoilu
• Väri: Metalli

Paino ja mitat
• Tuotteen mitat (PxLxK): 296 x 250 x 432 mm
• Pakkauksen mitat (P x L x K): 550 x 320 x 330 mm

• Paino pakattuna: 4,7 kg
• Syöttösuppilon halkaisija: 80 mm

Yleiset tiedot
• Tuotteen ominaisuudet: Konepesun kestävä, 

Integroitu johdon säilytys, Liukumattomat jalat, 
QuickClean

• Nopeusasetusten määrä: 2

Pinnoitus
• Rungon materiaali: Metalli
• Mehukannun materiaali: SAN

Huolto
• 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Ympäristö
• Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia
• Käyttöopas: 100 % uusiopaperia
•
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