
SoupMaker

Avance Collection

 
1,2 l med 5 programmer

Dobbelt, rustfrit kabinet

1,2 m ledning, timer, nem lås

Hæfte med 40 opskrifter

 

HR2202/80 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.

Lav frisk og lækker suppe på en nem måde

4 automatiske programmer og 1 manuelt program

Nedtællingstimer, der viser, hvornår suppen er færdig

Flere opskrifter på supper, kompotter og smoothies

Ny opskriftsbog med 40 nye og forbedrede opskrifter

Designet med roterende låg gør det nemmere og mere sikkert at løfte suppemaskinen

Sikker brug

Dobbelt væg, holder varm uden at skolde

Undgå udsivende damp, når suppemaskinen er i brug

Nem at rengøre

Nem rengøring med vand



SoupMaker HR2202/80

Vigtigste nyheder Specifikationer

5 programmer

4 automatiske programmer med forudindstillet

temperatur og tid giver perfekte resultater.

Herudover har suppemaskinen 1 manuelt

program til blendning.

Nedtællingstimer

Nedtællingstimer, der viser, hvornår suppen er

færdig, og som hjælper dig til bedre at

administrere din tid.

Ny opskriftsbog

Ny opskriftsbog med 40 nye og forbedrede

opskrifter

Roterende låg

Designet med roterende låg forhindrer, at

suppemaskinen lækker, hvis den tabes. Det gør

det nemmere og mere sikkert at løfte maskinen.

Dobbelt væg

Dobbelt væg, holder varm uden at skolde.

Dampreguleringsventil

Tilbered supper på en nem måde uden

kondenserede vanddråber på

betjeningspanelet og varm udsivende damp.

Låg i rustfrit stål

Nem rengøring med vand

 

Design

Materiale: blenderglas: Rustfrit stål

Tekniske specifikationer

Spænding: 220-240 V

Frekvens: 50-60 Hz

Ledningslængde: 1,2 m

Kapacitet: 1,2 L

Antal programmer: 5

Opvarmningseffekt: 990 W

Motorkraft: 180 W
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