
3 kegels voor elk soort citrusvrucht!

3 kegels voor elk soort citrusvrucht!
3 gekleurde kegels: geel voor citroen, oranje voor mandarijn, clementine en
appelsien, roze voor pompelmoes ... )
 

DIRECT SERVE FRUITPERS 3 KEGELS
citruspers 2 kegels metaal/warm zwart

PC603D10  

 

 



 Direct Serve met metalen behuizing, premium design en afwerking.
De nieuwe VitaPress Direct Serve zit in een metalen behuizing met premium design en afwerking. Hij heeft een
ergonomische uitsparing voor glazen, een druppelstop, een dekselbeschermer en een opbergsysteem voor het
snoer.

PRODUCT BENEFITS

3 gekleurde kegels voor verschillende soorten citrusvruchten met verschillende formaten
(citroen, mandarijn, clementine, appelsien, pompelmoes ... )

Gele kegel voor citroen
Oranje kegel voor mandarijn, clementine, appelsien,
 Roze kegel voor pompelmoes ...
 

Het sap loopt rechtstreeks in het glas dankzij de "Direct serve".
Door deze direct serve, loopt het sap rechtstreeks in het glas. Kan meteen gedronken worden;
er is geen extra afwas. Ergonomische uitsparing voor glazen.
 

Automatisch aan/uitschakelen
Detecteert automatisch de druk van het fruit.

Metalen druppelstop
Om uw keukenkast proper te houden

De kegels zijn gemakkelijk op te bergen. Pulpfilter voor helder citrusfruitsap.

100 W vermogen om elk soort citrusvrucht te verwerken, ongeacht de hoeveelheid.

Product kan tot 10 jaar gerepareerd worden

Ontworpen voor eenvoudige reparatie
Snelle levering van betaalbare reserveonderdelen gedurende 10 jaar
6500 servicecentra wereldwijd
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PRODUCT FEATURES

Vermogen 100 W

Snelheden Automatisch

Aantal filters 1

[Material] [Plastic]

Aantal kegels 3

Direct serveren JA

Citruspersfunctie JA

Anti-druppelschenktuit JA

Snoeropbergruimte JA

Vaatwasmachinebestendig JA

Vaatwasmachinebestendig - details alleen voor 3 kegels en pulpfilter

Kleuren ROESTVRIJ STAAL / DONKERGRIJS

[tech.char.country.origin] China

Garantie

Additionele garantie

LOGISTIEKE DATA CMMF 1500637333

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3045386373338
EAN UC : 3045386373338

3 15 3 45
C20 : 1 509
C40 : 3 138
HQ4 : 3 588

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 210 x 170 x 290 215 x 233 x 305 (MM) 227 x 720 x 323 (MM) 1 200 x 800 x 1 103 (MM)

gewicht 2.1 2,957 (KG) 8,87 (KG) 154,05 (KG)


