
 

Panela para
preparar sopa

Viva Collection

 
1,2 L com 5 programas

Estrutura simples em aço
inoxidável

Cabo de 0,8 m

Folheto com 31 receitas

 

HR2200/80

Sopas, doces de fruta e batidos com toda a

simplicidade

Saudável. Delicioso. Caseiro.

A panela para preparar sopa Philips SoupMaker tem 5 programas predefinidos

para uma enorme versatilidade. Pode preparar sopas cremosas, sopas com

pedaços, doces de fruta e batidos. Também pode utilizá-la como uma

liquidificadora normal. Preparar as suas receitas caseiras favoritas nunca foi tão

fácil!

Resultados perfeitos imediatos

Prepare a sua sopa favorita em 20 minutos

Potência de 990 W

Jarro robusto em aço inoxidável

Versatilidade máxima

Inclui um livro de receitas que apresenta receitas inspiradoras

Liquidificação a quente e a frio para sopas, doces de fruta, batidos e muito mais

Função manual de liquidificação extra para resultados perfeitos

Sem esforço e fácil

Copo grande de 1,2 l para 4 doses

Limpeza fácil

Mantém os alimentos quentes durante 40 minutos

Interface do utilizador simples com 5 regulações predefinidas

Não é necessário mexer nem verificar durante a preparação
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Destaques

5 regulações predefinidas

A Philips SoupMaker tem uma interface do

utilizador simples que inclui 5 regulações

predefinidas.

Prepare a sua sopa favorita

Com a Philips SoupMaker pode preparar a sua

sopa favorita em 20 minutos.

Limpeza fácil

Limpeza fácil

Liquidificação a quente e a frio

5 regulações predefinidas para sopas

cremosas, sopas com pedaços, doces de fruta,

batidos e liquidificação manual.

Copo grande de 1,2 l

Copo grande de 1,2 l para 4 doses

Função manual de liquidificação

Função manual de liquidificação extra para

resultados perfeitos.

Potência de aquecimento de 990 W

Graças à potência de aquecimento eficiente de

990 W, as suas sopas favoritas estão prontas

em 20 minutos.

Livro de receitas incluído

Um livro de receitas com mais de 30 receitas

saborosas e inspiradoras e com sugestões de

especialistas.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.
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Especificações

Design

Cor(es): Branco estrela, preto e vermelho

Material do jarro: Aço inoxidável

Especificações técnicas

Potência de aquecimento: 990 W

Potência do motor: 180 W

Voltagem: 220-240 V

Frequência: 50-60 Hz

Capacidade: 1,2 L

Comprimento do cabo: 0,8 m

Número de programas: 5
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