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Mengen

MasterCook-technologie

3D-verwarming

Zilver

 

HR2206/80

Mengen en stoven zonder dat u erbij hoeft te

blijven
Voor alledaagse gerechten, van soepen en hoofdgerechten tot

toetjes

De revolutionaire Philips-multicooker met mengfunctionaliteit bespaart u tijd en

vereenvoudigt de maaltijdbereiding. Het resultaat is keer op keer een genot voor

de smaakpapillen.

Nauwkeurig koken en mengen

MasterCook-technologie

3D-verwarmingskom

Getand mes

Multifunctioneel

Inspirerend receptenboekje

16 programma's

Eenvoudig te gebruiken en schoon te maken

Kantel de behuizing om eenvoudig te roeren

Vaatwasmachinebestendig

Easy Clean-programma
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Kenmerken

MasterCook-technologie

Het apparaat is voorzien van ingebouwde

temperatuursensoren om de temperatuur en

kooktijd nauwkeurig te programmeren.

3D-verwarmingskom

De 3D-verwarmingskom heeft een uniek 3-

laags rond ontwerp dat de warmte

gelijkmatiger verdeeld dan een enkellaagse

vlakke plaat.

Getand mes

Het unieke mesontwerp zorgt voor een

geweldig mengresultaat.

16 programma's

U kunt nu eenvoudig uw favoriete zelfgemaakte

maaltijden klaarmaken door het juiste

programma te kiezen. Er zijn onder

andere 4 temperatuurstanden voor panbakken,

5 vooraf ingestelde programma's en 7

tijdsinstellingen voor stoven.

Kantel de behuizing om eenvoudig te roeren

Door de kantelfunctie kunnen gebruikers

eenvoudig roeren en bakken.

Vaatwasmachinebestendig

Binnenpan is vaatwasmachinebestendig.

Inspirerend receptenboekje

Het inspirerende receptenboek bevat meer dan

30 gezonde en smakelijke recepten, inclusief

voorgerechten, hoofdgerechten, desserts en

zelfgemaakte bouillon.

Easy Clean-programma

Het Easy Clean-programma kan u na het

koken veel tijd en moeite besparen.
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Specificaties

Accessoires

Inclusief: Receptenboekje

Land van herkomst

Geproduceerd in: China

Algemene specificaties

Warmhoudfunctie: 2 uur

keuzeprogramma's: 16

Productkenmerken: Automatische

uitschakeling, Vaatwasmachinebestendig, Plat

verwarmingselement, Antislipvoetjes,

Aan/uitschakelaar, Koken met vooraf

ingestelde functies, Pulstoon, 'Klaar voor

gebruik'-signaal, Temperatuurregelaar, Tijd

instellen

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Technische specificaties

Inhoud kom: 2 L

Snoerlengte: 1,2 m

Vermogen: 1000 W

Blender, toeren per minuut (max.):

13.000 toeren per minuut

Voltage: 230 volt

Ontwerp

Kleur: Zilver

Afwerking

Materiaal accessoires: Plastic

Materiaal mes: Roestvrij staal

Materiaal hoofdunit: Roestvrij staal
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