
 

 

Philips Viva Collection
Yavaș sıkım katı meyve 
sıkacağı

XL tüp, 70 mm
90 saniyede hızlı temizlik
Kolay montaj
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adece 1 dakikada günlük besin deposu
er gün kolayca hazırlanan sağlıklı meyve suları
ğlıklı meyve sularının tadını çıkarın. Philips yavaş sıkım katı meyve sıkacağı alanının en 
sidir. Yavaş katı meyve sıkacağımızda XL besleme borusu yer alır. Böylece meyve, sebze 
 yeşillikleri kesmeden sıkabilirsiniz. Yalnızca 90 saniye içinde kolayca temizlenir.

Tezgahınızı süsleyecek șık tasarıma sahiptir
• Meyve suyu haznesinin içinde kompakt posa kabı bulunur
• İnce modern tasarımıyla her zaman elinizin altında

Meyve ve sebzelerden daha iyi faydalanmanızı sağlar
• Tarifler, ipuçları ve ilhamla dolun
• Nar dahil en sevdiğiniz meyveleri sıkın

Yalnızca 90 saniye içinde kolayca temizlenebilir
• Çıkarılabilir parçalar da bulașık makinesinde yıkanabilir
• Temizlenmesi kolay mikro süzgeçli QuickClean teknolojisi
• Damlama önleyiciyle tezgahınızı temiz tutun

XL besleme borusu
• Geniș ağızlı 70 mm besleme borusu



 NutriU uygulaması

NutriU uygulamasını indirin ve yeni meyve 
sıkacağınızın yardımıyla en sevdiğiniz meyve 
sularını nasıl hazırlayacağınıza dair fikirleri 
keșfedin. Aileniz için sağlıklı beslenme basit ve 
talebi fazla olmalıdır. Bu nedenle NutriU 
uygulamasında, en sevdiğiniz yemeklerden 
olușan sağlıklı alternatifler bulabilirsiniz. 
Serinleten meyve sularından ev yapımı badem 
sütüne kadar tüm tariflerimizi lezzetten taviz 
vermeden sağlıklı olacak șekilde hazırlıyoruz.

XL besleme borusu

Zamandan kazanın ve daha hızlı meyve suyu 
sıkın. Bu meyve suyu sıkacağına sığdırmak için 
artık meyve ve sebzeleri kesmenize gerek yok. 
Hepsini 70 mm'lik XL besleme borusuna 
doldurun ve her gün besin takviyesinin tadını 
çıkarın.

90 saniyede temizlik

Temizlenmesi kolay mikro süzgeçli QuickClean 
teknolojisi. Tüm parçaların çıkarılıp 
durulanması kolaydır.

Damlamaya son

Entegre damlama önleyicimiz sayesinde mutfak 
tezgahınız temiz kalır.

Bulașık makinesinde yıkanabilir parçalar

Benzersiz tasarımımız sayesinde parçaları 
hızlıca monte edebilir ve yeni yavaș sıkım katı 

meyve sıkacağınızı kullanmaya bașlayabilirsiniz. 
Parçaların ayrılması kolaydır, hızlıca temizlenir. 
Çıkarılabilir parçaların hepsini bulașık 
makinenizde güvenli biçimde yıkayabilirsiniz. 
Böylece, günlük meyve suyunuzu hazırladıktan 
sonra ürünü temizlemek çok daha kolay hale 
gelir.

Yavaș sıkım teknolojisi

%80'e kadar su çıkarma* sayesinde meyve ve 
sebzelerin zengin besleyiciliğinden yararlanın. 
Yeșillikler için harika bir yavaș sıkım katı meyve 
sıkacağı.

Modern tasarım
İnce modern tasarımıyla her zaman elinizin 
altında

Kolay saklama
Meyve suyu haznesinin içinde kompakt posa 
kabı bulunur
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Özellikler
Yavaș sıkım katı meyve sıkacağı
XL tüp, 70 mm 90 saniyede hızlı temizlik, Kolay montaj
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Menșei
• Üretildiği ülke:: Çin

Aksesuarlar
• Dahili: Sürahi

Teknik özellikler
• Gerilim: 220-240 volt
• Güç: 150 W
• Kablo uzunluğu: 1,05 m
• Büyük kapasiteli demlik: 1 L
• Posa kabı kapasitesi: 0,75 L
• Devir hızı: 100 RPM

Tasarım
• Renk: Beyaz
• Kontrol paneli rengi: Siyah

Ağırlık ve boyutlar
• Ürünün boyutları (UxGxY): 361,7 x 136,5 x 

360,9 mm
• Ambalaj boyutları (UxGxY): 440*185*395 mm

• Ambalajla birlikte ağırlık: 5,8 kg
• Ürün ağırlığı: 4,4 kg
• Besleme borusu çapı: 70 mm

Genel özellikler
• Ürün özellikleri: Bulașık makinesinde yıkanabilir, 

Entegre kablo yuvası, Açma/kapama düğmesi, XL 
besleme borusu, QuickClean

Kaplama
• Aksesuar malzemesi: Plastik
• Ana gövde malzemesi: Plastik
• Sürahi malzemesi: Plastik

Servis
• Dünya çapında 2 yıl garanti

Sürdürülebilirlik
• Beklemede güç tüketimi: <0.5 W
• Ambalaj: > %90 geri dönüșümlü malzeme
• Kullanım kılavuzu: %100 geri dönüșümlü kağıt
•
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Teknik Özellikler
Yavaș sıkım katı meyve sıkacağı
XL tüp, 70 mm 90 saniyede hızlı temizlik, Kolay montaj

* 1000'er gram üzüm, elma, böğürtlen, çilek, domates, karpuz, portakal 
ve nar ile yapılan dahili testler.
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