
SoupMaker

Avance Collection

 
1,2 l med fem programmer

Dobbelt kabinett i rustfritt stål

Ledning på 1,2 m, timer, enkel
lås

Hefte med 40 oppskrifter

 

HR2202/80

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.

Lag fersk og god suppe på en enkel måte

Fire automatiserte programmer og ett manuelt program

Nedtellingstimer som viser fremdrift i suppekokingen

Flere oppskrifter på supper, kompotter og smoothies

Ny oppskriftsbok som inneholder 40 nye og optimaliserte oppskrifter

Roterende lokkdesign gjør løftingen tryggere og mer praktisk

Sikker i bruk

Dobbelt kabinett, holder innholdet varmt uten fare for skålding

Forhindre at det lekker damp når suppemaskinen er i bruk

Enkel å gjøre ren

Enkel å rengjøre med vann



SoupMaker HR2202/80

Høydepunkter Spesifikasjoner

Fem programmer

Fire automatiserte programmer som angir

temperatur og tid for perfekt resultat,

ett manuelt mikseprogram.

Nedtellingstimer

Nedtellingstimer som viser fremdrift i

suppekokingen, og som hjelper deg å

administrere tiden.

Ny oppskriftsbok

Ny oppskriftsbok som inneholder 40 nye og

optimaliserte oppskrifter

Roterende lokk

Roterende lokkdesign beskytter mot lekkasje

hvis du mister suppemaskinen i gulvet, og gjør

løftingen tryggere og mer praktisk.

Dobbelt kabinett

Dobbelt kabinett, holder innholdet varmt uten

fare for skålding.

Dampbryterklaff

Tilbered suppe enkelt, uten kondenserte

vanndråper på kontrollpanelet og varm damp

som lekker.

Lokk i rustfritt stål

Enkel å rengjøre med vann

 

Utforming

Materiale, kanne: Rustfritt stål

Tekniske spesifikasjoner

Spenning: 220–240 V

Frekvens: 50–60 Hz

Ledningslengde: 1,2 m

Kapasitet: 1,2 L

Antall programmer: 5

Oppvarmingseffekt: 990 W

Motorstrøm: 180 W
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