
 

 

Philips Viva Collection
Slowjuicer

Slipp förskära grönsaker
Snabbrengöring på 90 sek
Receptbok med juicer medföljer
Slimmad design, snygg på 
köksbänken
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ressa ett glas hälsa, nu med XL inmatningsrör

allpressad juice för hela familjen
ilips Slowjuicer pressar långsamt ingredienserna under högt tryck och maximerar mängden 

ringsämnen du får ut ur allt från grönkål och rödbeta till äpple. Trycket öppnar cellerna vilket frigör 

tiga vitaminer, fibrer, antioxidanter och enzymer. Den här modellen har ett extra stort inmatningsrör 

du får kallpressad, näringsrik juice utan att behöva skära grönsakerna innan. Du kan lägga i stora bitar 

nsaker, frukt och blad - dessutom är den superenkel att rengöra, rengör i rinnande vatten på bara 

 sekunder.

Extra stort inmatningsrör
• Lägg i hela frukter och grönsaker direkt!

Rengör i rinnande vatten på bara 90 sekunder
• De löstagbara delarna kan diskas i diskmaskin
• Enkel att rengöra - under 90 sek!
• Med droppstopp för att hålla köksbänken ren

Frigör mer näring från frukt och grönsaker
• Ladda ner appen Philips Healthy Drinks
• Pressa alla dina favoriter, till och med granatäpple

Snygg design – som passar bra på köksbänken
• Kompakt förvaring av fruktköttsbehållaren i juicetratten
• Elegant, modern design, alltid lättillgänglig



 Inspirerande receptapp

Ladda ned vår kostnadsfria Philips-app för 
juicerecept och tips. Utöver inspirerande 
recept får du näringsinformation och kan skapa 
hälsomål och veckoprogram. Allt från för 
renande drycker för kroppen till energikickar 
och även juicer som hjälper dig att sova gott. 
Du får även med en tryckt receptbok 
fullpackad med recept!

Kompakt förvaring
Kompakt förvaring av fruktköttsbehållaren i 
juicetratten

Delar som kan diskas i diskmaskin

Tack vare den unika designen kan du snabbt 
sätta ihop och börja använda din nya 
slowjuicer. Den är också lätt att montera isär 
och det går snabbt att rengöra den. Alla 
löstagbara delar kan rengöras säkert i 
diskmaskinen – vilket gör det ännu enklare att 
städa upp efter din dagliga juicepressning.

Pressningsteknik

Philips patenterade teknologi för Slowjuicing 
pressar ingredienserna försiktigt, så att alla 
viktiga fibrer, antioxidanter och enzymer 
förblir intakta. Men denna teknologi kan du 
även pressa mer svårjuicade ingredienser som 
gröna blad eller mjuka frukter, och dessutom 
behålla fler fibrer när du juicar.

Rengörs på 90 sekunder

Alla delar på Philips Slowjuicer är släta och 
runda, designade för att vara så enkla som 
möjligt att skölja av och rengöra. Du kan 
rengöra hela slowjuicern på under 90 
sekunder.

Modern design
Elegant, modern design, alltid lättillgänglig

Extra stort inmatningsrör

Spara tid och pressa snabbare. De flesta 
sorters frukt och grönsaker behöver inte 
förskäras för att passa i den här juicemaskinen. 
Lägg i allt i XL-inmatningsröret (70 mm) och 
njut av uppfriskande, näringsrik kallpressad 
juice!

Stoppa dessa droppar

Köksbänken hålls ren och snygg tack vare vårt 
inbyggda droppstopp.
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Slowjuicer
Slipp förskära grönsaker Snabbrengöring på 90 sek, Receptbok med juicer medföljer, Slimmad design, snygg 
på köksbänken
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Tillbehör
• Medföljer: Kanna, Receptbok

Ursprungsland
• Tillverkad i: Kina

Allmänna specifikationer
• Produktfunktioner: Tål att maskindiskas, Inbyggd 

sladdförvaring, På/av-knapp, Extra stort 
inmatningsrör, Quickclean

Service
• 2 års världsomfattande garanti

Hållbarhet
• Förpackning: > 90 % återvunnet material
• Strömförbrukning i standbyläge: < 0,5 W
• Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Tekniska specifikationer
• Fruktköttsbehållare, kapacitet: 0,75 L

• Sladdlängd: 1,05 m
• Effekt: 150 W
• Spänning: 220-240 V
• Kapacitet, kanna: 1 L

Vikt och mått
• Förpackningens mått (LxBxH): 440 * 185 * 395 mm
• Produktens mått (L x B x H): 361,7 x 136,5 x 

360,9 mm
• Matningsrörets diameter: 70 mm
• Vikt inkl. förpackning: 5,8 kg
• Produktens vikt: 4,4 kg

Design
• Färg: Vit, Svart/silver
• Färg på kontrollpanelen: Svart

Legering
• Material, tillbehör: Plast
• Material, kanna: Plast
• Material i huvudenhet: Plast
•
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Slipp förskära grönsaker Snabbrengöring på 90 sek, Receptbok med juicer medföljer, Slimmad design, snygg 
på köksbänken

* Interna tester på 1 000 g vardera av vindruvor, äpple, björnbär, 
jordgubbar, tomat, vattenmelon, apelsin och granatäpple.

http://www.philips.com

