
 

 

Philips Viva Collection
Sulčiaspaudė

550W
1,5 l
L dydžio vamzdis

HR1853
Lengvai pagaminamos sveikos sultys

Jokio pjaustymo. Jokio vargo. Tik sultys
Dar niekada sultis spausti nebuvo taip lengva. Ši 550 W „Philips“ sulčiaspaudė HR1853/
55 su ypač dideliu tiekimo vamzdžiu įtraukia sveikus vaisius ir daržoves, todėl jų nereikia 
pjaustyti. Joje taip pat yra sulčių indas, kuriame sultys ilgiau išliks šviežios.

Greita ir paprasta valyti
• Visas dalis galima plauti indaplovėje

No pre-cutting needed
• Kadangi padavimo vamzdis ypač didelis, tai vaisių pjaustyti nereikia.

Šviežios sultys bet kada
• Nepraleidžiantis oro sulčių ąsotis ilgiau išlaiko jūsų sultis šviežias.

Makes more juice
• Unikalaus smulkaus tinklelio filtro dėka išspaudžiama daugiau sulčių.
• Sultis galima spausti nesustojant

Delicious and easy to make recipes
• Receptų knygelė siūlo įvairių sulčių receptų



 Ypač didelis padavimo vamzdis

Šis ypač didelis padavimo vamzdis įtraukia visą vaisių 
ar daržovę, tad jums nebereikia jų pjaustyti ar 
smulkinti.

Sulčių ąsotis

Ilgiau išlaikykite šviežias sultis, po pagaminimo 
laikydami šiame 700 ml sulčių ąsotyje.

Itin didelė talpa
Dėl 1,5 l tirščių rezervuaro ir 700 ml sulčių ąsočio 
vienu metu galite išspausti daugiau sulčių.

Smulkaus tinklelio filtras
Dėl unikalaus smulkaus tinklelio filtro „Philips“ 
sulčiaspaude galima išsispausti daugiau sulčių.

Galima plauti indaplovėje

Visas nuimamas dalis galima plauti indaplovėje.

Pridedama receptų knygelė

Šioje receptų knygelėje rasite skanių ir lengvai 
pagaminamų sulčių receptų, kuriuos galėsite 
išbandyti su „Philips“ sulčiaspaude.
HR1853/55

Specifikacijos
Projektinės specifikacijos
• Spalva (-os): Šviesiai baltas su oranžiniais akcentais
• Sulčių ąsočio medžiaga: SAN
• Korpuso ir gnybtų medžiaga: ABS
• Dangčio ir tirščių indo medžiaga: SAN

Bendrosios specifikacijos
• Neslystančios kojelės
• Greičio nustatymas: 2
• Saugos gnybtai

Priedai
• Sulčių ąsotis

Techniniai duomenys
• Įtampa: 220-240 V
• Maitinimas: 550 W
• Maitinimo laido ilgis: 1,2 m
• Dažnis: 50/60 Hz
• Tirščių indas: 1,5 l
• Tiekimo vamzdis, skersmuo: 75 mm
• Didelės talpos sulčių indas: 700 ml

Bendrosios specifikacijos
• Integruota laido saugykla
•
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