
 

 

Philips Viva Collection
Wyciskarka do soku

Otwór na produkty XL, 70 mm

Szybkie czyszczenie w 90 sek.
Łatwy montaż
Broszura z przepisami
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orcja składników odżywczych już po 1 minucie

twe wyciskanie zdrowych soków każdego dnia
codziennie porcję zdrowego soku. Wyciskarka o wolnym działaniu firmy Philips to najlepsze 

ądzenie do przygotowywania soków. Jest wyposażona w bardzo duży otwór na produkty 

zwalający wyciskać całe owoce, warzywa i liście. Można ją wypłukać do czysta w zaledwie 90 sekund.

Stylowy wygląd — do ustawienia na blacie
• Przechowywanie pojemnika na miąższ w pojemniku na sok
• Smukły, nowoczesny kształt — zawsze pod ręką

Większa ilość składników odżywczych z owoców i warzyw
• Aplikacja z inspirującymi przepisami na zdrowe i pyszne soki
• Wyciśnij wszystkie swoje ulubione owoce, w tym granaty

Płukanie do czysta w zaledwie 90 sekund
• Odłączane elementy można myć w zmywarce
• Technologia QuickClean z łatwym w czyszczeniu mikrositkiem
• Z blokadą kapania pozwalającą utrzymać blaty w czystości

Bardzo duży otwór na produkty
• Szeroki otwór na produkty — 70 mm



 Aplikacja z inspirującymi przepisami

Pobierz naszą bezpłatną aplikację Philips 
Healthy Drinks. Zawiera ona przepisy na 
pyszne soki i sporą dawkę inspiracji. Dowiesz 
się m.in. jak przygotować napoje oczyszczające 
organizm czy dodające energii, a nawet soki 
ułatwiające spokojne zasypianie. Uzyskasz 
również szczegółowe informacje na temat 
wartości odżywczych.

Przechowywanie na małej powierzchni
Przechowywanie pojemnika na miąższ w 
pojemniku na sok

Części można myć w zmywarce

Dzięki wyjątkowej konstrukcji nową 
wyciskarkę do soku można szybko złożyć i 

rozpocząć użytkowanie. Pozwala ona również 
na łatwe rozłożenie i szybkie wyczyszczenie. 
Wszystkie odłączane elementy można 
bezpiecznie umyć w zmywarce, co jeszcze 
bardziej ułatwia czyszczenie po codziennym 
wyciskaniu soku.

Technologia wyciskania

Uwolnij składniki odżywcze z owoców i 
warzyw dzięki wyciskaniu do 80% zawartości*. 
Świetna wyciskarka do warzyw liściastych.

Czyszczenie w 90 sekund

Z technologią QuickClean, w tym naszym 
łatwym w czyszczeniu mikrositkiem. 
Wszystkie części można łatwo zdjąć i 
wypłukać.

Nowoczesne wzornictwo
Smukły, nowoczesny kształt — zawsze pod 
ręką

Bardzo duży otwór na produkty

Teraz możesz zaoszczędzić czas i szybciej 
wycisnąć soki — większość warzyw i owoców 
zmieści się w urządzeniu bez potrzeby 
krojenia. Wystarczy umieścić je w bardzo 
dużym otworze na produkty (70 mm) i można 
każdego dnia rozkoszować się pożywnym 
napojem!

Koniec z kapaniem

Blat kuchenny pozostanie czysty i schludny 
dzięki naszej zintegrowanej blokadzie kapania.
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Zalety
Wyciskarka do soku
Otwór na produkty XL, 70 mm Szybkie czyszczenie w 90 sek., Łatwy montaż, Broszura z przepisami
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Akcesoria
• W zestawie: Dzbanek, Broszura z przepisami

Kraj pochodzenia
• Miejsce produkcji: Chiny

Informacje ogólne
• Charakterystyka produktu: Możliwość mycia w 

zmywarce, Wbudowany schowek na przewód, 
Wyłącznik, Bardzo duży otwór na produkty, 
QuickClean

Serwis
• 2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój
• Opakowanie: > 90% materiału z odzysku
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W
• Instrukcja obsługi: 100% papier przetworzony

Dane techniczne
• Pojemność pojemnika na miąższ: 0,75 L

• Długość przewodu: 1,05 m
• Moc: 140 W
• Napięcie: 220–240 V
• Pojemność dzbanka: 1 L

Waga i wymiary
• Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.): 440 x 

185 x 395 mm
• Wymiary produktu (D x S x W): 361,7 x 136,5 x 

360,9 mm
• Średnica otworu na produkty: 70 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 5,8 kg
• Waga produktu: 4,4 kg

Wzornictwo
• Kolor: Biały, Czarno/złoty
• Kolor panelu sterowania: Czarny

Wykończenie
• Materiał akcesoriów: Plastik
• Materiał dzbanka: Plastik
• Materiał korpusu: Plastik
•
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Dane techniczne
Wyciskarka do soku
Otwór na produkty XL, 70 mm Szybkie czyszczenie w 90 sek., Łatwy montaż, Broszura z przepisami

* Dane na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych na 
1000 g winogron, jabłek, czarnej porzeczki, truskawek, pomidorów, 
arbuzów, pomarańczy i granatów.

http://www.philips.com

