
 

 

Philips Avance Collection
Sentrifugejuicer

QuickClean, rengjøres på under 

minuttet

Kraftig motor på 1100 W
XXL-rør; slipp å skjære opp 
grønnsakene
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er juice. Mindre arbeid. Nå med funksjonen FiberBoost!

berBoost - 50 % mer fiber
 vi utviklet Philips Avance Sentrifugejuicer hadde vi fokus på å gjøre juicing så lett som mulig. 

ntrifugejuiceren har et stort materør som gjør at du slipper å skjære opp grønnsakene før juicing, og 

n kraftige motoren lager juice av de hardeste ingrediensene - t.o.m. hele hele gulrotbunter. Denne 

dellen har i tillegg funksjonen FiberBoost. En knapp på siden av maskinen regulerer juicens konsistens, 

e som gjør at du kan velge fra en forfriskende, klar juice til en mer kremaktig juice med opptil 50 % 

r fiber.

Rengjøring i ett minutt med QuickClean-teknologi
• Dryppstopp som gir en ren kjøkkenbenk
• Sil som er enkel å rengjøre
• Skyll dem i vann for rask forhåndsrengjøring
• Fruktkjøttet samles automatisk i en beholder

Fresh juice at your convenience
• XXL-materør (80 mm)
• Mer stillegående
• Kraftig motor på 1100 W

Choose the texture of juice you prefer
• FiberBoost teknologi med opptil 50 % mer fiber



 Sil som er enkel å rengjøre

Takket være den polerte silen er det svært 
enkelt å vaske vekk rester med en 
kjøkkensvamp.

Kraftig motor på 1100 W
Lag juice av selv de hardeste fruktene og 
grønnsakene ved hjelp av den kraftige motoren 
på 1100 W.

XXL-materør

Spar tid og lag juice raskere. Du trenger ikke 
lenger å skjære opp de fleste frukter og 
grønnsaker for å få dem til å passe i denne 
juicemaskinen. Bare sleng alt i XXL-materøret 
på 80 mm, og gled deg over litt ekstra næring 
hver eneste dag.

FiberBoost-teknologi

Med FiberBoost-teknologi velger du hvor mye 
fruktkjøtt du vil ha. Bruk bryteren til å velge 
om du vil ha tynn og deilig juice eller juice med 
mer fruktkjøtt og opptil 50 % mer fiber. Den 
unike kombinasjonen av smart kontroll av 
jevne hastigheter og en unik sildesign gjør det 
mulig å få mer eller mindre fiber i juicen, slik at 
alle kan nyte den slik de liker den best.

Mer stillegående

Den nye motoren gjør juiceren mer 
stillegående takket være mindre støy og 
vibrasjoner.

Forhåndsrengjøring

Philips' unike funksjon for forhåndsrengjøring 
gjør det mulig å raskt rengjøre juiceren før du 
skal lage en ny juice eller når du er ferdig med 
å bruke den. Ved å helle vann i stapperen kan 
du lage en vannfontene som skyller bort 
uønskede rester.

Alt fruktkjøttet på ett sted

På grunn av den runde formen uten kriker og 
kroker samles restene opp i 
fruktkjøttbeholderen.

Dryppstopp

Det integrerte dryppstoppet gjør at du kan 
stanse mellom juiceøkter for å holde benken 
skinnende ren. Aktiver dryppstoppet på enkelt 
vis ved å vri tuten.
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Høydepunkter
Sentrifugejuicer
QuickClean, rengjøres på under minuttet Kraftig motor på 1100 W, XXL-rør; slipp å skjære opp grønnsake-
ne
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Opprinnelsesland
• Produsert i: Kina

Tilbehør
• Inkludert: Mugge, Oppskriftshefte

Tekniske spesifikasjoner
• Spenning: 220–240 V
• Ledningslengde: 1 m
• Drift: 1100 W
• Kanne, kapasitet: 1 L
• Kapasitet for fruktkjøttbeholder: 2,1 L

Formgivning
• Farge: Metall

Vekt og mål
• Mål, produkt (L x B x H): 

296 x 250 x 432 millimeter
• Emballasjens mål (L x B x H): 550 x 320 x 

330 millimeter
• Vekt, inkl. emballasje: 4,7 kg
• Diameter på materør: 80 millimeter

Generelle spesifikasjoner
• Antall hastighetsinnstillinger: 2
• Produktfunksjoner: Kan vaskes i oppvaskmaskin, 

Integrert ledningsoppbevaring, Sklisikre føtter, 
QuickClean

Overflate
• Materiale i hoveddelen: Metall
• Materiale, mugge: SAN

Service
• To års verdensomspennende garanti

Bærekraftighet
• Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer
• Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir
•
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