
 

 

Philips Viva Collection
SoupMaker

HR2203/80

M

Le
De
du
ge
aak binnen enkele minuten soepen, compotes en smoothies

kkerder, gezonder, zelfgemaakt
 Philips SoupMaker heeft 5 standaardprogramma's voor extra gemak, waaronder 
nne soep, dikke soep, compotes en smoothies. U kunt hem ook als normale blender 
bruiken.

Supereenvoudig
• Grote kan van 1,2 liter voor 4 porties
• Gemakkelijk schoonmaken
• Eenvoudige gebruikersinterface met 5 standaardinstellingen.

Maximale veelzijdigheid
• Met receptenboekje vol inspirerende recepten
• Extra handmatige mengfunctie voor perfecte resultaten

Direct een perfect resultaat
• Soep in minder dan 18 minuten
• Vermogen van 1000 W



 1000W verwarmingsvermogen

Dankzij een efficiënt verwarmingsvermogen 
van 1000 W is uw favoriete soep klaar binnen 
18 minuten.

5 voorkeuzeprogramma's

Eenvoudige gebruikersinterface met 5 
standaardinstellingen.

Gemakkelijk schoonmaken

Gemakkelijk schoonmaken

Grote kan van 1,2 liter

Grote kan van 1,2 liter voor 4 porties

Handmatige mengfunctie

Extra handmatige mengfunctie voor perfecte 
resultaten.

Met receptenboekje

Met receptenboekje met 30 heerlijke, 
inspirerende recepten en tips van experts.

Soep in minder dan 18 minuten

Dankzij een verbeterd mesontwerp en een 
geoptimaliseerd verwarmingsprofiel, bereidt u 
met de nieuwe Philips SoupMaker uw favoriete 
soep in minder dan 18 minuten.
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Land van herkomst
• Geproduceerd in: China

Ontwerp en afwerking
• Kleur bedieningspaneel: Zwart
• Kleur(en): Zilver
• Materiaal mes: Roestvrij staal
• Materiaal kan: Roestvrij staal

Duurzaamheid
• Energieverbruik in stand-by: 0,5 W

Technische specificaties
• Capaciteit kan: 1,2 L

• Snoerlengte: 1 m
• Frequentie: 50 Hz
• Vermogen: 1000 W
• Voltage: 230 volt

Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van verpakking (l x b x h): 455 x 238 x 

355 mm
• Afmetingen van product (l x b x h): 230 x 230 x 

345 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 2,58 kg
• Productgewicht: 1,75 kg
•
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