
 

SoupMaker

Viva Collection

 
1,2 l, 5 ohjelmaa

Yksikerroksinen kotelo ruostum.
terästä

johto 1,2 m, kaatonokka

31 reseptiä sisältävä
reseptivihko

 

HR2201/80

Keittoja, hillokkeita ja smoothie-juomia helposti

Herkullista ja terveellistä kotiruokaa

Philips SoupMaker -laitteessa on 5 monipuolista pikavalintaohjelmaa. Sillä voi

valmistaa tasaista tai paksua keittoa, hillokkeita ja smoothie-juomia. Voit käyttää

sitä myös tavallisena tehosekoittimena. Suosikki ruokiesi tekeminen on

helpompaa kuin koskaan.

Nopeasti herkullista

Valmista suosikkikeittoasi 20 minuutissa

Teho 990 W

Kestävä ruostumaton teräskannu

Uskomattoman monipuolinen

Tuotteen mukana saat myös reseptivihkon

Sekoita kylmiä ja kuumia keittoja, soseita, hillokkeita, smoothie-juomia

Manuaalisella sekoitustoiminnolla varmistat täydellisen lopputuloksen

Vaivaton ja helppokäyttöinen

Suuri 1,2 litran kannu (4 annosta)

Kaatonokka helpottaa kaatamista

Helppo puhdistaa

Pitää lämpimänä 40 minuuttia

Kätevä käyttää, 5 valmista asetusta

Sekoittamista tai valvomista ei tarvita



SoupMaker HR2201/80

Kohokohdat

Valmista suosikkikeittoasi

Philips SoupMakerilla voit valmistaa

suosikkikeittoasi 20 minuutissa.

990 W lämmitysteho

Suosikkikeittosi valmistuu 20 minuutissa 990

watin lämmitystehon ansiosta.

Mukana reseptivihko

Tuotteen mukana toimitetaan reseptivihko,

jossa on 30 maukkaan reseptin lisäksi

asiantuntijoiden vinkkejä.

Sekoita kylmää ja kuumaa

5 valmista asetusta tasaisten tai paksujen

keittojen, hillokkeiden ja smoothie-juomien

valmistamiseen sekä manuaalinen

sekoitustoiminto.

Manuaalinen sekoitustoiminto

Manuaalisella sekoitustoiminnolla varmistat

täydellisen lopputuloksen.

Suuri 1,2 litran kannu

Suuri 1,2 litran kannu (4 annosta)

Helppo puhdistaa

Helppo puhdistaa

5 valmista asetusta

Philips SoupMakeria on helppo käyttää, ja

siinä on 5 valmista keittoasetusta.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

Väri(t): Valkoinen ja kashmirinharmaa

Kannun materiaali: Ruostumatonta terästä

Yleiset tiedot

Pikavalintaohjelmat: 5

Tuotteen ominaisuudet: Automaattinen

virrankatkaisu, Kylmäkylkinen, Liukumattomat

jalat, Asetusten pikavalinta

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Ympäristö

Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Tekniset tiedot

Kannun tilavuus: 1,2 V

Johdon pituus: 1,2 m

Taajuus: 50–60 Hz

Virta: 990 W

Jännite: 220–240 V
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