
 

 

Philips Viva Collection
Juicemaskin

500W
QuickClean
1,5 l
Droppstopp

HR1836/00
Maximalt med juice. Minimalt med besvär.

Kompakt allt-i-ett-design
Nu kan du få allt söker i en juicemaskin – hög juiceutvinning, rengöring inom 1 minut – i 
en kompakt design som är hälften så stor som föregående modell!* Unna dig en hälsosam, 
hemgjord juice varje dag.

Färsk juice varje dag
• Kompakt juicemaskin som kan du placera lättillgängligt på köksbänken
• Få juice direkt i glaset
• Gör upp till 1,5 l åt gången

Rengör på 1 minut!
• QuickClean-teknik
• QuickClean-sil
• Allt fruktkött samlas på ett ställe för enkel kassering
• Har släta ytor som är lätta att rengöra

Lättanvänd
• Fruktköttet syns tydligt i den genomskinliga fruktköttsbehållaren
• Droppstopp som förhindrar att juicen droppar
• Alla löstagbara delar kan diskas i diskmaskin



 Kompakt design

Den här juicemaskinen är hälften så stor* och 
upptar minimalt med utrymme. Du kan placera 
den på köksbänken eller enkelt lägga undan den 
för förvaring.

Servera direkt

Med den här juicemaskinen kan du använda ditt 
eget glas (max 12 cm höjd). Ställ glaset under 
den inbyggda kranen och börja pressa.

Gör upp till 1,5 l åt gången

Tack vare det innovativa QuickClean-
utvinningssystemet kan du pressa upp till 1,5 l 
juice åt gången utan att behöva tömma 
fruktköttsbehållaren.

QuickClean-teknik

Philips juicemaskin är enkel att rengöra tack 
vare QuickClean-tekniken. Med den polerade 
QuickClean-silen, den inbyggda 
fruktköttsbehållaren och de släta ytorna kan du 
rengöra juicemaskinen på bara en minut.

QuickClean-sil

Ofta fastnar det fruktkött i silen och den blir 
svår att rengöra. Tack vare den innovativa 
QuickClean-tekniken är silens ytor släta, så att 
du kan torka bort fibrerna med en vanlig 
kökssvamp.

Inbyggd fruktköttsbehållare

Allt fruktkött samlas där det ska samlas: i 
fruktköttsbehållaren till den här juicemaskinen 
från Philips. Det innebär att du inte längre 
behöver avlägsna fruktkött från andra delar, 

t.ex. locket. Den runda designen och plana 
ytorna utan skrymslen och vrår gör att 
fruktköttet är lätt att komma åt och att 
behållaren är mycket lättare att rengöra.

Slät och lätt att rengöra
Juicemaskinen har runda former och släta ytor 
så att du enkelt kan skölja den under kranen.

Genomskinlig fruktköttsbehållare

Upplev nöjet med en interaktiv juicemaskin. 
Locket och fruktköttsbehållaren är 
genomskinliga så att du kan se när frukten och 
grönsakerna pressas. Du kan också se när 
behållaren är full och du behöver tömma den.

Pip med droppstopp

I aktiverat läge förhindrar droppstoppet att 
juicen droppar. Pipen med droppstopp är 
mycket enkel att rengöra eftersom den är 
löstagbar och tillverkad av material som kan 
maskindiskas. I ett enda steg kan du förhindra 
att juicen droppar och se till hålla köksbänken 
ren.
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Juicemaskin
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Designspecifikationer
• Färg(er): Aluminium, grå
• Material, hölje: Aluminium
• Material, kanna: PP-plast
• Material, fruktköttsbehållare och presskloss: ABS, 

SAN

Allmänna specifikationer
• Stabiliserande fötter
• Säkerhetsspännen

• Inbyggd sladdförvaring
• Optimerad hastighet: För alla frukter

Tekniska specifikationer
• Effekt: 500 W
• Volt: 220/240 V
• Frekvens: 50/60 Hz
• Sladdlängd: 0,80 m
• Fruktköttsbehållare: 1 l
• Inmatningsrör, diam.: 55 mm
• Juicekanna, kapacitet: 500 ml
•
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* I jämförelse med juicemaskiner i Avance Collection (HR1869/70, 
HR1869/71, HR1869/73)
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