
SoupMaker

Avance Collection

 
1,2 liter met 5 programma's

Roestvrijstalen dubbele
behuizing

Snoer 1,2 m, timer, eenvoudige
vergr.

Boekje met 40 recepten

 

HR2202/80

Soep in 20 minuten!
Gezond. Verrukkelijk. Zelfgemaakt

De nieuwe Philips-soepmaker zorgt voor nog meer enthousiasme aan de eettafel.

Nu met stoomregelventiel, dubbele behuizing en timer. Met deze nieuwe Philips-

soepmaker bereidt u gemakkelijk de favoriete soepen, compotes en smoothies

van uw gezin.

Maak eenvoudig verse en heerlijke soep

4 automatische programma's en 1 handmatig programma

Terugteltimer om aan te geven wanneer de soep klaar is

Meer recepten voor soepen, compotes en smoothies

Nieuw receptenboek bevat 40 nieuwe en geoptimaliseerde recepten

Het ontwerp met draaideksel maakt optillen veiliger en handiger

Veilig in gebruik

Dubbele behuizing, houdt warm zonder heet te worden

Voorkom het lekken van stoom wanneer de soepmaker is ingeschakeld

Gemakkelijk schoon te maken

Eenvoudig te reinigen met water



SoupMaker HR2202/80

Kenmerken Specificaties

5 programma's

4 automatische programma's waarmee

temperatuur en tijd worden ingesteld voor het

perfecte resultaat, en 1 handmatig

mengprogramma.

Terugteltimer

Terugteltimer om aan te geven wanneer de

soep klaar is en u te helpen uw tijd beter in te

delen.

Nieuw receptenboek

Nieuw receptenboek bevat 40 nieuwe en

geoptimaliseerde recepten

Draaideksel

Het ontwerp met draaideksel beschermt tegen

lekken wanneer u de soepmaker laat vallen en

maakt optillen veiliger en handiger.

Dubbele behuizing

Dubbele behuizing, houdt warm zonder heet te

worden.

Stoomregelventiel

Bereid gemakkelijk soep zonder waterdruppels

op het bedieningspaneel en lekkende hete

stoom.

Deksel van roestvrij staal

Eenvoudig te reinigen met water

 

Ontwerp

Materiaal kan: Roestvrij staal

Technische specificaties

Voltage: 220 - 240 volt

Frequentie: 50-60 Hz

Snoerlengte: 1,2 m

Capaciteit: 1,2 L

Aantal programma's: 5

Verwarmingsvermogen: 990 W

Motorvermogen: 180 W
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