Odšťavňovač
Viva Collection
500 W
Systém QuickClean
1,5 l
Drip stop
HR1832/00

Maximum šťávy. Minimum námahy.
Vše v jednom kompaktním designu
Vše, co čekáte od odšťavňovače – vysoké procento vymačkané šťávy, čištění trvá
méně než 1 minutu – a to vše v kompaktním, polovičním designu! *. Udělejte si
radost a dopřejte si každý den domácí ovocnou šťávu.
Čerstvý džus každý den
Kompaktní odšťavňovač vždy po ruce na kuchyňské lince
Odšťavňujte přímo do sklenice
Odšťavnění až 1,5 l najednou
Umyto během 1 minuty!
Technologie QuickClean
Sítko QuickClean
Všechna dužnina je shromážděna na jednom místě a lze ji snadno zlikvidovat
Hladký povrch, který se snadno čistí
Snadné použití
Snadná kontrola dužniny díky průhledné nádobě na dužninu
Systém Drip Stop zabraňuje odkapávání šťávy
Všechny odnímatelné části lze umístit do myčky

Odšťavňovač

HR1832/00

Přednosti
Kompaktní provedení

Technologie QuickClean

Průhledná nádoba na dužninu

Vzhledem ke své poloviční velikosti* zabere
tento odšťavňovač pouze minimum místa.
Můžete jej ponechat na kuchyňské lince nebo
jej snadno uložit.

Odšťavňovač Philips se díky technologii
QuickClean snadno čistí. Čištění nyní můžete
zvládnout za 1 minutu díky integrované nádobě
na dužninu a hladkému povrchu.

Užijte si pravé interaktivní odšťavňování. Víko a
nádoba na dužninu jsou průhledné, takže
uvidíte ovoce a zeleninu při odšťavňování. Také
uvidíte, když je nádoba plná, takže budete
vědět, kdy ji vyprázdnit.

Okamžité podávání

Sítko QuickClean
Hubička se systémem Drip Stop

Tento odšťavňovač vám umožní použít vlastní
sklenici (max. výška 12 cm). Umístěte ji přímo
pod vestavěný kohoutek a můžete odšťavňovat.
Odšťavnění až 1,5 l najednou

Mnoho dužninových vláken uvízne na sítku,
které se pak velmi těžko čistí. Díky inovativní
technologii QuickClean je celý povrch sítka
hladký, což pomáhá při čištění vláken běžnou
kuchyňskou houbičkou.
Integrovaná nádoba na dužninu

Můžete připravit až 1,5 litru šťávy najednou,
aniž by bylo nutné vysypávat nádobu na
dužninu.

Dužnina se hromadí pouze tam, kde má:
v nádobě na dužninu odšťavňovače Philips. To
znamená, že ji nemusíte odstraňovat z míst,
kam nepatří, třeba z víčka. Díky oblému
designu a jemnému povrchu bez rohů a škvír
lze nádobu od dužniny velmi snadno omýt.
Hladký povrch, který se snadno čistí
Odšťavňovač má oblý tvar a hladký povrch,
abyste jej mohli snadno opláchnout.

Systém Drip Stop po aktivaci zabrání
odkapávání šťávy z odšťavňovače. Hubička se
systémem Drip Stop se velmi snadno čistí,
protože je odnímatelná a vyrobená z materiálů,
které lze mýt v myčce. Jeden jednoduchý
pohyb zabrání odkapávání šťávy a zajistí vám
čistou kuchyňskou linku.

Zelené logo společnosti Philips
Zelené výrobky společnosti Philips umožňují
snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.
Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti
ochrany životního prostředí v jedné nebo
několika oblastech, na které se společnost
Philips zaměřuje – energetická úspornost,
obalové materiály, nebezpečné látky,
hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá
dlouhá životnost.

Odšťavňovač

HR1832/00

Speciﬁkace
Speciﬁkace provedení
Barva(y): Inkoustově černá
Materiál krytu: Plast ABS
Materiál džbánu: Plast PP
Materiál nádoby na dužninu a posunovač:
ABS, SAN

Obecné speciﬁkace
Protiskluzové podložky: Ano
Bezpečnostní svorky: Ano
Integrovaný úložný prostor pro kabel: Ano
Jedna optimalizovaná rychlost: Pro veškeré
ovoce
Vlastnosti výrobku: Předčištění
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Technické údaje
Spotřeba: 500 W
Napětí: 220/240 V
Frekvence: 50/60 Hz
Délka kabelu: 0,80 m
Nádoba na dužninu: 1 L
Průměr plnicí trubice: 55 mm
Kapacita džbánu na džus: 500 ml

* Ve srovnání s odšťavňovačem kolekce Avance
(HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73)

