
 

 

Philips Avance Collection
Odšťavňovač

200 W
1,5 l
Šnekový odšťavňovač

HR1880/01
Maximum šťávy. Minimum námahy.

Ideální na měkké ovoce, určeno i pro tvrdou zeleninu
S tímto odšťavňovačem a šetrnou technologií odšťavňování získáte šťávu plnou vitaminů 
a živin! Díky robustnímu motoru dokáže zvládnout měkké ovoce a tvrdou zeleninu. 
Vychutnejte si zdravou, doma připravenou šťávu každý den!

Robustní provedení
• Všechny odnímatelné části lze umístit do myčky
• Určený pro odšťavňování nejtvrdších zelenin díky silnému motoru
• Tichý motor

Vymačká z ovoce a zeleniny každou kapku
• Kvalitní šťáva s kousky plodů má skvělou chuť
• 0 % BPA
• Robustní motor určený pro souvislé 30minutové odšťavňování

Ideální na měkké ovoce
• Systém Drip stop integrovaný v hubičce
• Kvalitní šťáva s kousky plodů má skvělou chuť



 Drip stop
Kuchyňskou linku budete mít stále čistou i poté, co 
s odšťavňováním skončíte. Systém Drip Stop zabrání 
tomu, aby šťáva kapala na stůl.

Hrubé a jemné sítko
Nyní si můžete zvolit upřednostňovanou koncentraci 
šťávy. Díky hrubému sítku máte možnost vychutnat 
si více dužniny v koncentrované šťávě.

Bez BPA

0 % BPA

Lze umístit do myčky

Aby byl úklid ještě snazší a rychlejší, můžete všechny 
odnímatelné části bezpečně umýt v myčce na nádobí.

Ideální na měkké ovoce
Díky šetrné technologii odšťavňování můžete 
připravit šťávu se skvělou chutí a velkou výživovou 
hodnotou z měkké zeleniny a ovoce, jako jsou 
rajčata, granátová jablka a hroznové víno.

Odšťavňujte souvisle celých 30 minut
Tento odšťavňovač umožňuje odšťavnit velké 
množství ovoce a zeleniny, souvisle po dobu 
30 minut. Díky 1,5litrové nádobě je podávání 
veškeré šťávy snazší než kdykoli předtím.

Robustní provedení
Tento tichý a spolehlivý motor vám umožní získat 
maximum šťávy z ovoce a zeleniny. Je tak silný, že 
můžete snadno zpracovávat tvrdou zeleninu, jako je 
mrkev a červená řepa.

Tichý motor
Díky tichému motoru budete moci odšťavňovač 
používat v kteroukoli denní dobu, aniž byste rušili 
okolí.
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Specifikace provedení
• Barva(y): Černá
• Materiál krytu: Tritanový (TM) plast
• Materiál posunovače: Plast PP

Obecné specifikace
• Protiskluzové podložky: Ano

Technické údaje
• Spotřeba: 200 W
• Napětí: 220 V
• Frekvence: 50 Hz
• Délka kabelu: 1,5 m
• Kapacita džbánu: 1,5 l
• Nádoba na dužninu: 1,5 l
•

Specifikace
Odšťavňovač
200 W 1,5 l, Šnekový odšťavňovač
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