
SoupMaker

Avance Collection

 
1,2 l med 5 program

Dubbelt hölje i rostfritt stål

Sladd på 1,2 m, timer, enkelt lås

Häfte med 40 recept

 

HR2202/80 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.

Tillaga fräsch, god soppa på ett enkelt sätt

4 automatiska program och 1 manuellt program

Nedräkningstimer som visar tillagningsprocessen

Fler recept på soppor, kompotter och smoothies

Ny receptbok med 40 nya och ännu bättre recept

Det roterande locket är säkrare och enklare att lyfta

Säker användning

Dubbelt hölje för varmhållning utan risk för brännskador

Förhindrar att ånga strömmar ut när soppmaskinen är i gång

Enkel att rengöra

Enkel rengöring med vatten



SoupMaker HR2202/80

Funktioner Specifikationer

5 program

4 automatiska program där temperatur och tid

är förinställda för ett perfekt resultat och ett

manuellt program.

Nedräkningstimer

Nedräkningstimern visar tillagningsprocessen,

så att det blir enklare att planera tiden.

Ny kokbok

Ny receptbok med 40 nya och ännu bättre

recept

Roterande lock

Det roterande locket skyddar mot spill om du

tappar det, så att det är säkrare och enklare att

lyfta.

Dubbelt hölje

Dubbelt hölje för varmhållning utan risk för

brännskador.

Ångvredventil

Laga soppa utan att vattendroppar från ångan

faller på kontrollpanelen och het ånga

strömmar ut.

Rostfritt stållock

Enkel rengöring med vatten

 

Design

Behållare, material: Rostfritt stål

Tekniska specifikationer

Spänning: 220-240 V

Frekvens: 50-60 Hz

Sladdlängd: 1,2 m

Kapacitet: 1,2 L

Antal program: 5

Värmeeffekt: 990 W

Motoreffekt: 180 W
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