
 

 

Philips Robust Collection
Sulu spiede

1200 W
2 l
XXL padeves caur.

HR1881/00
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spiediet vēl vairāk sulas no augļiem un dārzeņiem
udiet vēl vairāk svaigi spiestu sulu ar šo jaudīgo sulu spiedi, kas no augļiem un dārzeņiem 
piež līdz pat pēdējai sulas lāsītei. Šī Philips sulu spiede ir no Robust kolekcijas, kurā 
ilpst izturīgi virtuves piederumi, kas katru dienu ļauj gatavot mājās ar prieku.

Izturīgs korpuss
• Vienlaidu metāla korpuss
• Energoefektīvs 1200 W motors
• 5 gadu produkta garantija un 15 gadu motora garantija

Teicama pamatfunkciju darbība
• Nerūsējošā tērauda mikrosieta filtrs
• Stingra bloķēšanas svira maksimālai drošībai
• 2 ātrumu vadība mīkstiem un cietiem augļiem
• Viegli tīrāmas virsmas un trauku mazgāšanas mašīnā mazgājamas noņemamas detaļas
• Īpaši plata padeves caur. veseliem augļiem
• Pilienaptures uzgalis — paceliet, lai apturētu pilēšanu

Atzinīgi novērtēta tehnoloģija
• Mikrosieta filtrs ar jaudīgām sulu spiešanas ribām palīdz iegūt vairāk sulas



 2 ātrumu vadība
Ar vairākiem ātruma iestatījumiem sulu var izspiest 
kā no cietiem, tā no mīkstiem augļiem.

Trauku mazgāšanas mašīnā mazgājama 
noņemama detaļa
Sulu spiede ir viegli tīrāma, pateicoties gludajām 
virsmām un trauku mazgāšanas mašīnā mazgājamām 
detaļām.

Īpaši plata padeves caur.

90 mm īpaši lielā padeves caur. sniedz iespēju izspiest 
sulu pat no lieliem augļiem un dārzeņiem, piemēram, 
āboliem, burkāniem un bietēm, bez to iepriekšējas 
sagriešanas.

Mikrosieta filtrs

Philips sulu spiedes unikālais mikrosieta filtrs ar 
jaudīgām sulu spiešanas ribām, kas izgatavots no 
nerūsējošā tērauda, izspiež katru lāsīti un sniedz 
vairāk sulas.

Stingra bloķēšanas svira
Maksimāla drošība un stabilitāte ar izturīgu 
bloķēšanas sviru.

Pilienaptures uzgalis

Kad tas ir pacelts, pilēšanas apturētājs nepieļaus 
pilēšanu no sulu spiedes uz darbvirsmas. Pilēšanas 
apturētājs var ļoti viegli notīrīt, jo tas ir noņemams 
un ražots no materiāliem, kurus var mazgāt trauku 
mazgāšanas mašīnā.

Nerūsējošā tērauda mikrosieta filtrs
Unikālais mikrosieta filtrs ar jaudīgām sulu spiešanas 
ribām no nerūsējošā tērauda izspiež katru pilīti un 
sniedz vairāk sulas.

Pagarināta produkta garantija

5 gadu produkta garantija un 15 gadu motora 
garantija tiks sniegta, reģistrējot šo virtuves 
kombainu 3 mēnešu laikā pēc tā iegādes.

Vienlaidu metāla korpuss
Robust kolekcijas sulu spiede ir ražota no augstas 
kvalitātes materiāliem, kas padara šo sulu spiedi par 
ilgmūžīgu virtuves piederumu. Tās metāla korpuss, 
kas paredzēts smagai ekspluatācijas slodzei, ir pilnībā 
liets, tādējādi nodrošinot optimālu stabilitāti darbības 
sulu spiešanas laikā.

Energoefektīvs 1200 W motors
Izstrādāta izturīgai veiktspējai. Pēc reģistrācijas 
motors saņem 15 gadu garantiju.
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Specifikācijas
Dizaina specifikācijas
• Krāsa(s): Alumīnijs un pumeka pelēka
• Korpusa materiāls: Liets alumīnijs
• Krūzes materiāls: SAN krūze un PP vāks
• Vāka materiāls: SAN
• Biezumu tvertnes un bīdņa materiāls: PP
• Snīpja materiāls: Nerūsējošais tērauds

Izmēri
• Kastes izmēri (PxAxD): 41,0 x 54,5 x 26,9
• Produkta svars: 6,9 kg
• Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 8,37 kg

Ērta tīrīšana
• Trauku mazgāšanas mašīnā mazgājami piederumi

Piederumi
• Tīrīšanas suka
• Sulas krūze
• Cilindriska tīrīšanas suka

Tehniskā specifikācija
• Vada garums: 1,2 m
• Spriegums: 220–240 V
• Strāvas padeve: 1200 W
• Frekvence: 50/60 Hz
• Biezumu tvertne: 2 l
• Padeves caur. diametrs: 90 mm
• Ietilpīga sulas krūze: 1500 ml

Vispārējas specifikācijas
• Recepšu grāmatiņa
• Neslīdoša pamatne
• Ātruma iestādījumi: 2
• Iebūvēta vada glabātuve
• Drošības skavas
• Pilienapture

Garantija
• Pagarināta garantija: 5 gadu produkta garantija un 

15 gadu motora garantija

Ilgtspējīgums
• Ražots no otrreizēji pārstrādātiem materiāliem: 

11 %
• Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā: 0 W
• Otrreizēji pārstrādājami materiāli: 89 %
•
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Sulu spiede
1200 W 2 l, XXL padeves caur.
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