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wieży sok z miąższem, który lubisz
ybierz do 50% dodatkowego miąższu

chnologia FiberBoost pozwala wybrać konsystencję soku za pomocą przycisku — od 
zeźwiającego, klarownego soku po bardziej kremowy z zawartością miąższu większą 
wet o 50%.

Czyszczenie w ciągu 1 minuty dzięki technologii QuickClean
• Blokada kapania zapewniająca czysty blat kuchenny
• Łatwe w czyszczeniu sitko
• Wlej wodę, aby szybko wykonać czyszczenie wstępne
• Miąższ naturalnie trafia do jednego pojemnika

Wygodny sposób na świeży sok
• Otwór na produkty w rozmiarze XXL (80 mm)
• Cichsze działanie
• Silnik o dużej mocy 1200 W

Wybierz konsystencję soku
• Technologia FiberBoost — do 50% dodatkowego miąższu



 Technologia FiberBoost

Technologia FiberBoost pozwala wybrać 
konsystencję soku za pomocą przycisku — od 
orzeźwiającego, klarownego soku po bardziej 
kremowy z zawartością miąższu większą nawet 
o 50%. Unikalne połączenie inteligentnego 
sterowania stałymi prędkościami z wyjątkową 
konstrukcją sitka umożliwia uzyskanie większej 
lub mniejszej ilości miąższu w soku, dzięki 
czemu każdy może cieszyć się sokiem 
przygotowanym tak, jak lubi.

Łatwe w czyszczeniu sitko

Dzięki polerowanej powierzchni sitka można 
bardzo łatwo usunąć resztki za pomocą gąbki 
kuchennej.

Cichsze działanie

Nowy silnik ma niższy poziom hałasu i drgań, 
dzięki czemu zapewnia cichą pracę 
sokowirówki.

Wstępne czyszczenie

Opracowana przez firmę Philips wyjątkowa 
funkcja wstępnego czyszczenia pozwala na 
szybkie wypłukanie sokowirówki pomiędzy 
wyciskaniem różnych soków lub po 
zakończeniu wyciskania. Wlewanie wody do 
urządzenia za pomocą popychacza powoduje 
powstawanie swego rodzaju fontanny 
usuwającej wszelkie pozostałości.

Miąższ w jednym miejscu

Dzięki okrągłemu kształtowi bez zakamarków 
resztki gromadzą się w pojemniku na miąższ.

Blokada kapania

Zintegrowana blokada kapania pozwala 
przerwać wyciskanie soku i utrzymać blat w 
czystości. Aby uruchomić blokadę, wystarczy 
obrócić dziobek.

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 (80 mm) i można 
każdego dnia rozkoszować się pożywnym 
napojem!

Silnik o dużej mocy 1200 W
Wyciskaj sok z najtwardszych owoców i 
warzyw bez wysiłku dzięki silnikowi o dużej 
mocy 1200 W.
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Masa i wymiary
• Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.): 550 x 

320 x 330 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 4,7 kg
• Średnica otworu na produkty: 80 mm

Ogólne dane techniczne
• Liczba poziomów prędkości: 2

Akcesoria
• W cenie: Dzbanek, Książka z przepisami

Projekt
• Kolor: Metaliczny

Dane techniczne
• Zasilanie: 1200 W
• Napięcie: 220–240 V
• Długość przewodu: 1 m
• Pojemność dzbanka: 1 l
• Pojemność pojemnika na miąższ: 2.1 l

Kraj pochodzenia
• Wyprodukowano w: Chiny

Serwis
• 2 lata gwarancji

Masa i wymiary
• Wymiary produktu (D x S x W): 

296 x 250 x 432 mm

Zrównoważony rozwój
• Opakowanie: > 90% materiału z odzysku
• Instrukcja obsługi: Papier w 100 procentach z 

recyklingu

Ogólne dane techniczne
• Charakterystyka produktu: Możliwość mycia w 

zmywarce, Wbudowany schowek na przewód, 
Stopy antypoślizgowe, QuickClean

Wykończenie
• Materiał korpusu głównego: Metalowa
• Materiał dzbanka: Tworzywo SAN
•
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