
 

SoupMaker

Viva Collection

 
1,2 l med fem programmer

Kabinett i rustfritt stål

1,2 m ledning, tut

Hefte med 31 oppskrifter

 

HR2201/80

Fersk suppe med et klikk
Sunt, godt og hjemmelaget.

Philips SoupMaker har 5 ferdiginnstilte programmer som gjør det enkelt å

tilberede supper, smoothies og frozen yoghurt på maks 20 minutter. SoupMaker

fungerer også som en helt vanlig blender, det er bare fantasien som setter grenser!

Putt i det du liker og trykk på knappen.

Perfekte resultater på et øyeblikk

Lag favorittsuppen din i løpet av 20 minutter

Effekt på 990 W

Robust kanne i rustfritt stål

Maksimal allsidighet

En oppskriftsbok med inspirerende oppskrifter er inkludert

Varm og kald miksing til supper, kompotter, smoothier med mer

Ekstra funksjon for manuell miksing for perfekte resultater

Problemfri og enkel

Stor kanne på 1,2 l som serverer fire porsjoner

Tut for enkel helling

Enkel rengjøring

Holder innholdet varmt i 40 minutter

Enkelt brukergrensesnitt med fem forhåndsdefinerte innstillinger

Du trenger ikke å røre eller følge med på kokingen



SoupMaker HR2201/80

Høydepunkter

Få favorittsuppen din

Med Philips SoupMaker kan du lage

favorittsuppen din i løpet av 20 minutter.

990 W oppvarmingseffekt

Takket være en effektiv oppvarmingseffekt på

990 W er suppene dine klare i løpet av

20 minutter.

Oppskriftsbok inkludert

En oppskriftsbok med mer enn 30 smakfulle og

inspirerende oppskrifter og eksperttips er

inkludert.

Varm og kald miksing

Fem forhåndsdefinerte innstillinger til tynne

supper, supper med biter, kompotter, smoothier

og manuell miksing.

Funksjon for manuell miksing

Ekstra funksjon for manuell miksing for perfekte

resultater.

Stor kanne på 1,2 l

Stor kanne på 1,2 l som serverer fire porsjoner

Enkel rengjøring

Enkel rengjøring

Fem forhåndsdefinerte innstillinger

Philips SoupMaker har et enkelt

brukergrensesnitt som består av fem

forhåndsdefinerte innstillinger.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.

 



SoupMaker HR2201/80

Spesifikasjoner

Design og utseende

Farge(r): Hvit og kasjmir

Materiale, kanne: Rustfritt stål

Generelle spesifikasjoner

Forhåndsinnstilte programmer: 5

Produktfunksjoner: Automatisk avslåing, Kald

vegg på yttersiden, Sklisikre føtter,

Forhåndsinnstilt stekefunksjon

Service

To års verdensomspennende garanti

Bærekraftighet

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Tekniske spesifikasjoner

Kanne, kapasitet: 1,2 L

Ledningslengde: 1,2 m

Frekvens: 50–60 Hz

Drift: 990 W

Spenning: 220–240 V
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