Philips Viva Collection
Sulu spiede

550 W
1,5 l
L padeves caurule

HR1853/00

Veselīgu sulu ir viegli pagatavot
Vienkārša sulu spiede: bez griešanas, bez rūpēm.
Nekad nav bijis tik vienkārši izspiest sulu. Šai Philips 550 W sulu spiedei ir īpaši liela
padeves caur., kurā var ievietot veselus augļus un dārzeņus, tos nesasmalcinot. Tai ir arī
sulas krūze, kurā sula glabāsies svaiga daudz ilgāk.
Ātra un viegla kopšana
• Detaļas var mazgāt trauku mazg. mašīnā
No pre-cutting needed
• Pateicoties īpaši lielajai padeves caur., produkti iepriekš nav jāsagriež.
Svaigi spiesta sula jebkurā laikā
• Šajā sulas krūzē sula ilgāk saglabājas svaiga.
Makes more juice
• Izspiež vairāk sulas, pateicoties unikālajam mikrosietiņa filtram.
• Liela atlikumu tvertne
Delicious and easy to make recipes
• Recepšu grāmatiņa ar dažādām sulu receptēm
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Sulu spiede

550 W 1,5 l, L padeves caurule

Izceltie produkti
Īpaši liela padeves caur.

Specifikācijas
Mikrosietiņa filtrs

Vispārējas specifikācijas
• Neslīdoša pamatne
• Ātruma iestādījumi: 2
• Drošības skavas

Dizaina specifikācijas
•
•
•
•

Krāsa(s): Balta un lavandas
Krūzes materiāls: SAN
Korpusa un skavu materiāls: ABS
Materiāla vāks un mīkstuma tvertne: SAN

Piederumi
• Sulas krūze

Tehniskās specifikācijas
Īpaši liela padeves caur. uzņem visu augli un dārzeni,
tāpēc jums nevajag tos vairs sagriezt.

Philips sulu spiede izspiež vairāk sulas, pateicoties
unikālajam mikrosietiņa filtram.

Sulas krūze

Var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā

•
•
•
•
•
•
•

Vada garums: 1,2 m
Spriegums: 220–240 V
Jauda: 550 W
Frekvence: 50/60 Hz
Biezumu tvertne: 1,5 l
Padeves caur. diametrs: 75 mm
Ietilpīga sulas krūze: 700 ml

Vispārējas specifikācijas
• Iebūvēta vada glabātuve
•

Saglabājiet sulu svaigu ilgāk pēc tās pagatavošanas 700
ml sulas krūzē.

Visas noņemamās detaļas var mazgāt trauku
mazgājamajā mašīnā.

Īpaši liela ietilpība

Komplektā iekļauta recepšu grāmatiņa

1,5 l mīkstuma tvertne un 700 ml sulas krūze ļauj
jums izspiest vairāk sulas vienā piegājienā.

Šajā recepšu grāmatiņā ir iekļautas gardu un viegli
pagatavojamu sulu receptes, ko varat pagatavot ar
savu Philips sulu spiedi.
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