
 

SoupMaker

Viva Collection

 
1,2 l med 5 program

Enkelt hölje i rostfritt stål

Sladd på 1,2 m, pip

Häfte med 31 recept

 

HR2201/80

Färsk soppa på ett klick
Hälsosamt. Härligt. Hemlagat.

Philips SoupMaker har 5 förinställda program som hjälper dig att enkelt tillreda

soppor, smoothies och frozen yoghurt på max 20 minuter. SoupMaker fungerar

även som en helt vanlig mixer och det är bara din kreativitet som sätter gränserna i

köket! Stoppa ner det du tycker om och tryck på knappen.

Omedelbara perfekta resultat

Gör din favoritsoppa inom 20 minuter

990 W effekt

Robust behållare i rostfritt stål

Maximal mångsidighet

En bok med inspirerande recept medföljer

Varm och kall mixning för soppor, kompotter, smoothies med mera

Ytterligare manuell mixningsfunktion för perfekta resultat

Enkelhet

Stor 1,2 l-behållare för 4 portioner

Med pip som det är lätt att hälla ur

Lätt att rengöra

Håller varmt i 40 minuter

Lättanvänt användargränssnitt med 5 förinställningar

Du behöver varken röra eller hålla efter under tillagningen



SoupMaker HR2201/80

Funktioner

Gör din favoritsoppa

Med Philips SoupMaker gör du din favoritsoppa

inom 20 minuter.

990 W värmeeffekt

Tack vare den effektiva 990 W värmeffekten

kan du göra din favoritsoppa inom 20 minuter.

Receptbok medföljer

En receptbok med mer än 30 välsmakande,

inspirerande recept och experttips medföljer.

Varm och kall mixning

5 förinställningar för lena soppor, matiga

soppor, kompotter, smoothies och manuell

mixning.

Manuell mixningsfunktion

Ytterligare manuell mixningsfunktion för

perfekta resultat.

Stor 1,2 l-behållare

Stor 1,2 l-behållare för 4 portioner

Lätt att rengöra

Lätt att rengöra

5 förinställningar

Philips SoupMaker har ett enkelt

användargränssnitt med 5 förinställningar.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.

 



SoupMaker HR2201/80

Specifikationer

Design och finish

Färg(er): Vit och kaschmir

Behållare, material: Rostfritt stål

Allmänna specifikationer

Prefixprogram: 5

Produktfunktioner: Automatisk avstängning,

Kalla sidor, Stabiliserande fötter, Funktion för

förinställd tillagning

Service

2 års världsomfattande garanti

Hållbarhet

Förpackning: > 90 % återvunnet material

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Tekniska specifikationer

Kapacitet, behållare: 1,2 L

Sladdlängd: 1,2 m

Frekvens: 50-60 Hz

Effekt: 990 W

Spänning: 220-240 V
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