
 

 

Philips Viva Collection
Peenestav mahlapress

XL-toru, 70 mm
Kiire puhastamine 90 s
Lihtsasti kokkupandav

HR1889/70

T

T
Joo
Se
kö
eie igapäevased vajalikud toitained vaid ühe minutiga

ervislike mahlade valmistamine on lihtne ja seda iga päev
ge iga päev tervistavat mahla. Philipsi peenestav mahlapress on parim mahlategemise masin. 

llel aeglasel mahlapressil on XL-sisestamistoru, mis võimaldab mahla teha tervetest puuviljadest, 
ögiviljadest ja suurtest rohelistest lehtviljadest. Loputamiseks kulub kõigest 90 sekundit.

Stiilse väljanägemisega, et saaksite seda köögikapil hoida
• Viljalihanõud saab kompaktselt mahlakogujas hoiundada
• Kompaktne kaasaegne disain, nii et seade on alati käepärast

Vabastab puu- ja köögiviljadest rohkem toitaineid
• Pilgeni täis retsepte, näpunäiteid ja inspiratsiooni
• Valmistage mahla kõikidest lemmikpuuviljadest, sh granaatõunast

Loputamiseks kulub kõigest 90 sekundit.
• Eemaldatavad osad on nõudepesumasinas pestavad
• QuickClean koos lihtsasti puhastatava mikrosõelaga
• Tilgalukuga, et kapipealne oleks puhas

XL-sisestamistoru
• Laia avaga 70 mm sisestamistoru



 NutriU rakendus

Laadige alla NutriU rakendus, millest leiate 
ideid selle kohta, kuidas teha uue mahlapressi 
abil oma lemmikmahlasid. Tervislik söömine 
peaks olema lihtne ja tekitama perele 
kaedaspidi isu selle järele. Seepärast pakub 
NutriU rakendus mitmesuguseid erinevaid 
tervislikke alternatiive teie lemmikroogadele. 
Me loome tervislikke retsepte alates 
värskendavatest mahladest kuni kodus 
valmistatava mandlipiimani, kuid ei tee 
järeleandmisi suurepärases maitses.

Purustamistehnoloogia

Vabastage puuviljadest ja köögiviljadest kuni 
80% toiteainetest*. Suurepärane aeglaselt 
toimiv mahlapress suurtest rohelistest 
lehtedest mahla valmistamiseks.

XL-sisestamistoru

Säästke aega ja pressige mahla kiiremini. Selle 
mahlapressi puhul ei ole vaja enamikku puu- ja 
köögiviljadest tükeldada. Lihtsalt pange need 
70mm XL-sisestamistorusse ja nautige iga päev 
energiat andvaid toiteaineid.

Kompaktne hoiustamine
Viljalihanõud saab kompaktselt mahlakogujas 
hoiundada

Masinpestavad osad

Tänu unikaalsele kujule saab uue peenestava 
mahlapressi kiiresti kokku panna ja käivitada. 
Samuti on seda lihtne osadeks lahti võtta ja 
kiiresti puhastada. Kõiki eemaldatavaid osi võib 
nõudepesumasinas pesta, mistõttu on 

mahlapressi iga päev pärast kasutamist veelgi 
lihtsam puhastada.

Puhastamine 90 sekundiga

Seadmes kasutatakse QuickClean 
tehnoloogiat, mis hõlmab ka lihtsasti 
puhastatavat mikrosõela. Kõiki osi saab 
lihtsasti eemaldada ja loputada.

Ei tilkumisele

Tänu integreeritud tilgalukule püsib teie 
köögikapipealne puhas ja korras.

Tänapäevane disain
Kompaktne kaasaegne disain, nii et seade on 
alati käepärast
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Peenestav mahlapress
XL-toru, 70 mm Kiire puhastamine 90 s, Lihtsasti kokkupandav
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Tehnilised andmed
• Toide: 150 W
• Pinge: 220–240 V
• Juhtme pikkus: 1,05 m
• Kannu maht: 1 L
• Viljaliha nõu maht: 0,75 L
• Pööret/min: 100 P/MIN

Kaal ja mõõtmed
• Pakendi mõõtmed (p x l x k): 440*185*395 mm
• Kaal koos pakendiga: 5,8 kg
• Sisestustoru läbimõõt: 70 mm

Ehitus
• Värv: Valge, hõbemust
• Juhtpaneeli värvus: Must

Päritoluriik
• Valmistatud: Hiina

Tarvikud
• Komplektis: Kann

Teenindus
• 2-aastane ülemaailmne garantii

Kaal ja mõõtmed
• Toote mõõtmed (p x l x k): 361,7 × 136,5 × 

360,9 mm
• Toote kaal: 4,4 kg

Jätkusuutlikkus
• Pakend: > 90% ringlussevõetud materjalidest
• Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist

Üldised andmed
• Toote omadused: Nõudepesumasinas pestav, 

Sisseehitatud juhtmehoidik, Toitelüliti, XL-
sisestamistoru, Kiirpuhastus

Viimistlus
• Põhikorpuse materjal: Plast
• Tarvikute materjal: Plast
• Kannu materjal: Plast

Jätkusuutlikkus
• Voolutarve ooterežiimis: <0.5 W
•
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Spetsifikatsioon
Peenestav mahlapress
XL-toru, 70 mm Kiire puhastamine 90 s, Lihtsasti kokkupandav

* Philipsi sisetest viidi läbi viinamarjade, õunte, mustsõstarde, 
maasikate, tomatite, arbuusi, apelsinide ja granaatõuntega (kõigi 
puhul oli kogus 1000 g).

http://www.philips.com

