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Deze verkoopprijzen 
zijn adviesprijzen. 
Onder voorbehoud 
van wijzigingen. 

Soup Maker 

Is verse soep maken veel werk? Met de Fritel Soup Maker SB 2590 zeker niet. Met enkele drukken op de knop bereid 

je heerlijk warme en perfect gemixte soep. Deze Soup Maker bevat een voorgeprogrammeerde functie voor glad 

gemixte soep, voor gemixt met stukjes en voor compote. Superhandig want het enige dat je moet doen is de kan 

vullen met je favoriete groentjes en water. Verder hoef je er niet naar om te kijken en 21 minuten later heb je perfecte 

soep. Ook geweldig om compotes van fruit te maken. Een toestel om het hele jaar door te gebruiken voor alleen 

maar gezonde gerechtjes ! 

Fritel, met Smaak bedacht ! 

Soup Maker SB 2950 

Advies VKP 
€ 79,99 
 
• 1,3 - 1,6 L 
• 140-160 +         

800-1000 Watt 
• 25x17,7x31,4cm 
• 2,1 kg  

SB 2950 
 
Artikelnummer 
139737 
 
EAN Code 
5410585397375 
 

Unieke productvoordelen 

 Soup Maker ideaal voor: 

• Het bereiden van diverse soepen: julienne - grof gemixt 

• Het bereiden van compote  

• Blenden 
 

 4 voorgeprogrammeerde functies: 

• Smooth (glad gemixte soep): 21 minuten 

• Chunky (gemixt met stukjes): 28 minuten 

• Compote: 13 minuten 

• Blend (pulse) : max. 20 sec.   
 

 Memory functie 2 min. bv.: 

• Bij uitvallen stroom 

• Deksel afnemen om ingrediënten toe te voegen 
 

 Cancel functie (bv. indien verkeerd programma gekozen werd) 

 Handig bedieningspaneel met LED scherm 

  

Accessoires 

FRITEL 135604 
Vetlosweker 

FRITEL 135604 
Maatbeker/elektronische  

weegschaal in 1 



Deze verkoopprijzen 
zijn adviesprijzen. 
Onder voorbehoud 
van wijzigingen. 

Technische details 

 LED scherm 
 2 inox messen  
 COOL TOUCH handgreep 
 Veiligheidsdeksel 
  Inhoud warm 1,3 L—koud  1,6 L  

 Vermogen  

•    140-160 W (blendfunctie)  

•    800-900 W (verwarmingsfunctie ) 
 Kleur: zwart/rood/inox 
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