
 

 

Philips Avance Collection
Sulčiaspaudė

1000 W
„QuickClean“
2,5 l, XXL vamzdis
Lašėjimo sustabdymas

HR1871/70
Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.

Išspauskite 10 % daugiau sulčių* ir švariai išskalaukite!
Panaudojus apversto sietelio technologiją su „Philips Avance“ kolekcijos sulčiaspaude 
išsunkite iš vaisių ir daržovių kiekvieną lašą. Technologija „QuickClean“ – sulčiaspaudės 
valymas dar niekada nebuvo toks lengvas.

Paprasta naudoti
• Visi priedai greitai ir paprastai surenkami
• Apsauga nuo lašėjimo neleidžia sultims lašėti

Greita ir paprasta valyti
• Visas dalis galima plauti indaplovėje
• Lengvai nubraukite tirščius nuo lygaus sietelio paviršiaus
• Technologija „QuickClean“ su poliruotu sieteliu
• Visi tirščiai surenkami vienoje vietoje – taip lengva juos pašalinti
• Įjungus pirminio valymo funkciją išskalaujami nepageidaujami tirščiai

Išsunkite iš vaisių ir daržovių kiekvieną lašą
• Išspauskite iki 2,5 l sulčių vienu metu
• Kadangi padavimo vamzdis nepaprastai didelis, vaisių pjaustyti nereikia.
• 2 greičiai minkštiems ar kietiems vaisiams ir daržovėms
• Išspauskite sultis iš kiečiausių sudėtinių dalių – 1000 W
• Išspauskite 10 % daugiau sulčių



 10 % daugiau sulčių

Naudodami naujovišką sulčių spaudimo 
sistemą su apversto sietelio technologija 
išsunkite iš vaisių ir daržovių kiekvieną lašą, kad 
sultys tekėtų srautu. Palyginus su „Philips“ 
pirmaujančia sulčiaspaude HR1861, jūs gausite 
iki 10 % daugiau sulčių.

Išspauskite 2,5 l vienu metu

Kadangi šioje sulčiaspaudėje įdiegta naujoviška 
sulčių spaudimo sistema su apverstu sieteliu, ja 
galima išspausti iki 10 proc. daugiau sulčių*. 
Priklausomai nuo vaisių ar daržovių, vienu 
spaudimu galima išspausti iki 2,5 l sulčių 
neištuštinant tirščių indo.

XXL padavimo vamzdis

Itin didelis 80 mm tiekimo vamzdis – galėsite 
spausti net didelius vaisius ir daržoves, pvz., 
obuolius, morkas ir burokėlius, jų nesupjaustę.

2 greičiai

2 „Philips“ sulčiaspaudės greičiai leidžia išgauti 
kuo daugiau sulčių iš mėgstamų vaisių ir 
daržovių – tiek minkštų, tiek kietų.

Technologija „QuickClean“

„Philips“ sulčiaspaudę lengva valyti dėl 
„QuickClean“ technologijos. Valymas toks pat 

paprastas kaip ir skalavimas dėl pirminio 
valymo funkcijos ir „QuickClean“ poliruoto 
sietelio.

Pirminio valymo funkcija

„Philips“ sulčiaspaudė – 1-oji išcentrinė 
sulčiaspaudė rinkoje su pirminio valymo 
funkcija. Įpylus į grūstuvą vandens prietaiso 
viduje sukuriamas vandens fontanas, kuris nuo 
dangtelio nuskalauja nepageidaujamus tirščius 
ir taip palengvina valymą.

„QuickClean“ poliruotas sietelis

Įprastame sietelyje įstringa daug tirščių 
skaidulų, todėl jį sunku išvalyti. Tokių sunkumų 
nepatirsite naudodami „Philips“ sulčiaspaudės 
„QuickClean“ poliruotą sietelį, kurio paviršius 
yra lygus. Po pirminio valymo likusius tirščius 
lengvai nubrauksite įprastu virtuviniu šepečiu. 
O visą sulčiaspaudę išplausite vos per minutę!
HR1871/70
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Bendrosios specifikacijos
• Produkto savybės: Galima plauti indaplovėje, 

Kintantis greitis, „QUICKClean“
• Greičio nustatymų skaičius: 2

Priedai
• Įtraukta: Snapelis

Techniniai duomenys
• Įtampa: 220 V
• Maitinimas: 1000 W
• Ąsočio talpa: 2,5 l

Konstrukcija
• Spalva: Juoda ir metalo
•
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* Palyginus su „Philips“ pirmaujančia sulčiaspaude HR1861
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