
 

SoupMaker
suppemaskine

Viva Collection

 
1,2 l med 5 programmer

Enkelt, rustfrit kabinet

0,8 m ledning

Hæfte med 31 opskrifter

 

HR2200/80 Frisk suppe med et klik
Sundt. Lækkert. Hjemmelavet.

Philips SoupMaker har 5 forudindstillede programmer, som giver dig mulighed for

at tilberede supper, smoothies og frozen yoghurt på max. 20 minutter. Det er kun

din kreativitet, som sætter grænser i køkkenet! Put det du har lyst til ned i

maskinen, og tryk på knappen.

Perfekte resultater på et øjeblik

Lav din yndlingssuppe på 20 minutter

Effekt 990 W

Robust bæger i rustfrit stål

Maksimal alsidighed

Der medfølger en opskriftsbog med inspirerende opskrifter

Varm og kold blendning til supper, kompotter, smoothies og meget mere

Ekstra manuel blendningsfunktion til perfekte resultater

Nem og bekvem

Stort 1,2 l bæger til 4 portioner

Nem rengøring

Holder suppen varm i 40 minutter

Enkel brugergrænseflade med 5 foruddefinerede indstillinger

Intet behov for at omrøre og holde øje under kogningen



SoupMaker suppemaskine HR2200/80

Vigtigste nyheder

5 foruddefinerede indstillinger

Philips SoupMaker har en enkel

brugergrænseflade, som består af 5

foruddefinerede indstillinger.

Lav din yndlingssuppe

Med Philips SoupMaker kan du lave din

yndlingssuppe på 20 minutter.

Nem rengøring

Nem rengøring

Varm og kold blendning

5 foruddefinerede indstillinger til jævnede

supper, grove supper, kompotter, smoothies og

manuel blendning.

Stort 1,2 l bæger

Stort 1,2 l bæger til 4 portioner

Manuel blendningsfunktion

Ekstra manuel blendningsfunktion til perfekte

resultater.

990 W opvarmningseffekt

Takket være den effektive opvarmningseffekt på

990 W er dine yndlingssupper klar på 20

minutter.

Opskriftsbog medfølger

Der medfølger en opskriftsbog med mere end

30 lækre, inspirerende opskrifter og tip fra

eksperterne.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.

 



SoupMaker suppemaskine HR2200/80

Specifikationer

Design

Farve(r): Stjerne i hvid, sort og rød

Materiale: blenderglas: Rustfrit stål

Tekniske specifikationer

Opvarmningseffekt: 990 W

Motorkraft: 180 W

Spænding: 220-240 V

Frekvens: 50-60 Hz

Kapacitet: 1,2 L

Ledningslængde: 0,8 m

Antal programmer: 5
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