SoupMaker
Viva Collection
1,2 liter met 5 programma's
Roestvrijstalen enkele
behuizing
Netsnoer van 1,2 m, schenktuit
Boekje met 31 recepten
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Soepen, compotes en smoothies in een
handomdraai
Gezond. Verrukkelijk. Zelfgemaakt.
De Philips SoupMaker heeft vijf vooraf ingestelde programma's om volop te
kunnen variëren. U kunt gewone soep, boerensoep, compote en smoothies
maken. U kunt de SoupMaker ook gebruiken als een gewone blender. Uw favoriete
zelfgemaakte gerechten bereiden was nog nooit zo eenvoudig!
Direct een perfect resultaat
Maak uw favoriete soep binnen 20 minuten
Vermogen van 990 W
Sterke roestvrijstalen kan
Maximale veelzijdigheid
Met receptenboekje vol inspirerende recepten
Hete en koude ingrediënten mengen voor soepen, compotes, smoothies en meer
Extra handmatige mengfunctie voor perfecte resultaten
Supereenvoudig
Grote kan van 1,2 liter voor 4 porties
Schenktuit voor gemakkelijk inschenken
Gemakkelijk schoonmaken
Houdt uw gerechten 40 minuten warm
Eenvoudige gebruikersinterface met 5 voorinstellingen
Roeren en in de gaten houden is niet nodig
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Kenmerken
Maak uw favoriete soep

Hete en koude ingrediënten mengen

Gemakkelijk schoonmaken

Met de Philips SoupMaker kunt u uw favoriete
soep binnen 20 minuten maken.

5 voorinstellingen voor gladde soepen, dikke
soepen, compotes, smoothies en handmatig
mengen.

Gemakkelijk schoonmaken
5 voorinstellingen

990 W verwarmingsvermogen
Handmatige mengfunctie

De Philips SoupMaker heeft een eenvoudige
gebruikersinterface met 5 voorinstellingen.

Dankzij een eﬃciënt verwarmingsvermogen
van 990 W is uw favoriete soep klaar binnen
20 minuten.

Extra handmatige mengfunctie voor perfecte
resultaten.

Met receptenboekje

Grote kan van 1,2 liter

Met receptenboekje met meer dan 30
heerlijke, inspirerende recepten en tips van
experts.

Grote kan van 1,2 liter voor 4 porties

Philips Green-logo
Met groene producten van Philips kunnen
kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot
worden verminderd. Hoe? Deze producten
bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in
een of meer van de Green Focal Areas van
Philips: Energieverbruik, Verpakking,
Schadelijke stoﬀen, Gewicht, Recycling en
Levensduur.
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Speciﬁcaties
Ontwerp en afwerking
Kleur(en): Wit en kasjmier
Materiaal kan: Roestvrij staal

Service
2 jaar wereldwijde garantie

Algemene speciﬁcaties
keuzeprogramma's: 5
Productkenmerken: Automatische
uitschakeling, Coolwall-behuizing,
Antislipvoetjes, Koken met vooraf ingestelde
functies

Duurzaamheid
Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier
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Technische speciﬁcaties
Capaciteit kan: 1,2 L
Snoerlengte: 1,2 m
Frequentie: 50-60 Hz
Vermogen: 990 W
Voltage: 220 - 240 volt

