
 

 

Philips Daily Collection
Máy vắt cam

0,5 L
25 W
Tự động đảo chiều
Cất giữ dây dẫn

HR2738/00
Vắt nước trái cây tươi ngon dễ dàng
Thiết kế nhỏ gọn, có thể rửa bằng máy rửa chén

Với máy vắt cam bạn có thể tự pha chế món nước cam ép ngon miệng. Nhờ thiết kế nhỏ 

gọn, bạn có thể bảo quản máy dễ dàng và tất cả các bộ phận đều có thể rửa được bằng 

máy rửa chén, giúp bạn tiết kiệm thời gian rửa.

Bảo quản dễ dàng

• Thiết kế nhỏ gọn giúp giảm thiểu không gian cất giữ

• Bảo quản dây điện tích hợp

Dễ dùng

• Thiết kế mới của vòi giúp không bị nhỏ giọt

• Bao gồm ly đựng nước ép 500 ml

Làm sạch dễ dàng và nhanh

• Mọi bộ phận có thể rửa với máy rửa chén



 

Ly đựng nước ép 500 ml

Ly đựng nước ép 500 ml cho bạn dung tích chứa lớn 
hơn khi ép trái cây

Thiết kế mới của vòi

Thiết kế mới của vòi giúp không bị nhỏ giọt

Cất giữ dây dẫn

Tiết kiệm không gian nhờ hệ thống bảo quản dây dẫn 
tiện lợi dưới vỏ.

Thiết kế nhỏ gọn

Nhờ thiết kế nhỏ gọn, máy ép trái cây đặt vừa vặn 
trên quầy bếp. Nếu bạn cần cất giữ, nó chỉ chiếm một 
không gian rất nhỏ.

Mọi bộ phận có thể rửa với máy rửa chén

Tất cả các bộ phận tháo rời đều có thể rửa máy rửa 
chén
HR2738/00

Các thông số
Các thông số kỹ thuật
• Màu: Trắng bạc
• Chất liệu vỏ máy: Nhựa PP
• Vật liệu ly: Nhựa PP

Thông số kỹ thuật
• Điện áp: 220-240 V
• Nguồn: 25 W
• Chiều dài dây: 0,80 m
• Tần số: 50/60 Hz
• Dung tích ly: 0,5 L

Thông số chung
• Chân chống trượt
• Hộc chứa dây nguồn
•
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