Philips Viva Collection
Šnekový odšťavňovač

Váš denní příjem živin za pouhou minutu
Trubice XL 70 mm
Rychlé očištění, za 90 sekund
Snadné sestavení

Snadnější zdravé odšťavňování, každý den
Vypijte svou denní dávku zdravé šťávy. Odšťavňovač Philips je špičkový stroj na výrobu šťávy.
Tento pomalý odšťavňovač je vybaven plnicí trubicí velikosti XL – takže můžete odšťavňovat
celé ovoce, zeleninu a listy rostlin. Vyčištěn vypláchnutím za pouhých 90 vteřin.
Plnicí trubice XL
• 70mm plnicí trubice se širokým ústím
Vyčištěn vypláchnutím za pouhých 90 vteřin
• Technologie QuickClean s mikrosítkem, které se snadno čistí
• Vybaven hubicí bránící kapání, takže kuchyňská linka zůstane čistá
• Snímatelné části lze umístit do myčky
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Z ovoce a zeleniny uvolňuje více výživných látek
• Odšťavňujte všechno své oblíbené ovoce, včetně granátového jablka
• Zdravá aplikace s inspirativními, vynikajícími recepty na šťávu
Stylový design – aby se dobře vyjímal na kuchyňské lince
• Tenký, moderní design, který tak máte vždy po ruce
• Kompaktní uložení nádoby na dužinu uvnitř sběrače šťávy
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Šnekový odšťavňovač

Trubice XL 70 mm Rychlé očištění, za 90 sekund, Snadné sestavení

Přednosti
Plnicí trubice XL

Zastavte odkapávání

Šnekové odšťavňování

Šetřete čas a odšťavňujte rychleji. Většinu
ovoce a zeleniny už nemusíte okrajovat, aby se
vešla do odšťavňovače. Vhoďte ji do 70mm
plnicí trubice velikosti XL a užívejte si dávku
živin každý den.

Díky našemu integrovanému systému
bránícímu kapání zůstane vaše kuchyňská linka
hezky čistá.

Získejte blahodárnou výživu z ovoce a zeleniny
s až 80% extrakcí*. Skvělý pomalý odšťavňovač
listů z rostlin.

Části lze mýt v myčce

Aplikace s inspirativními recepty

Díky naší jedinečné konstrukci můžete svůj
odšťavňovač rychle sestavit a začít používat.
Snadno se také rozebírá a čištění je rychlé.
Všechny snímatelné části můžete bezpečně
čistit v myčce – čištění po každodenním
odšťavňování je tak ještě snazší.

Stáhněte si naši aplikaci se zdravými nápoji
Philips. Je plná vynikajících receptů na šťávy a
inspirace. Najdete zde vše od detoxikačních
nápojů až po energetické bomby – i šťávy,
které vám pomohou klidně spát. Součástí jsou
také podrobné informace o nutričních
hodnotách.

Čištění za 90 vteřin

S technologií QuickClean – včetně našeho
snadno čistitelného mikrosítka. Všechny
součástky se snadno odnímají a oplachují.

Moderní design
Tenký, moderní design, který tak máte vždy po
ruce
Kompaktní ukládání
Kompaktní uložení nádoby na dužinu uvnitř
sběrače šťávy
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Šnekový odšťavňovač

Trubice XL 70 mm Rychlé očištění, za 90 sekund, Snadné sestavení

Specifikace
Příslušenství

•
•
•
•

• Včetně: Konvice

Země původu

• Vyrobeno v: Číně

Kapacita nádoby na dužinu: 0,75 L
Délka kabelu: 1,05 m
Spotřeba: 150 W
Napětí: 220–240 V

Hmotnost a rozměry

Obecné specifikace

• Vlastnosti výrobku: Vhodné do myčky, Integrovaný
úložný prostor pro kabel, Vypínač, Plnicí trubice
XL, Systém Quickclean

Servis

• 2letá celosvětová záruka: Ano

Podpora udržitelného rozvoje

• Balení: >90 % recyklovaných materiálů
• Spotřeba v pohotovostním režimu: < 0,5 W
• Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Technické údaje

• Kapacita nádoby: 1 L

• Rozměry balení (D x Š x V): 440*185*395 mm
• Rozměry výrobku (D x Š x V):
361,7 x 136,5 x 360,9 mm
• Průměr plnicí trubice: 70 mm
• Hmotnost včetně balení: 5,8 kg
• Hmotnost výrobku: 4,4 kg

Design

• Barva: White
• Barva ovládacího panelu: Černá

Povrchová úprava

• Materiál příslušenství: Plastový
• Materiál džbánu: Plastový
• Materiál hlavního těla: Plastový
•
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* *Interní testy prováděné postupně s 1 000 g hroznového vína, jablek,
ostružin, jahod, rajčat, vodního melounu, pomerančů a granátových
jablek.

