
Brødbakemaskin

Daily Collection

 
12 menyer (inkludert yoghurt)

1000 g

Hvit

Tidsur med 13-timers
forsinkelse

 

HD9016/30

Våkne til nybakt brød hver dag
Bak alle slags typer. Det er enkelt og godt.

Du kommer til å elske den uimotståelige duften av nybakt, varmt brød hver

morgen. Det er svært enkelt ... Ha i ingrediensene på kvelden, still inn tidsuret til

neste morgen, og la brødbakemaskinen gjøre resten.

Brød slik du vil ha det

12 forhåndsinnstilte programmer for brød, deig, syltetøy og jevn yoghurt

Tre bruningsnivåer gir deg skorpen du vil ha

Bak brød i to størrelser, opptil 1 kg

Med tidsur med opptil 13-timers forsinkelse kan du våkne opp til nybakt brød

Indikator for å legge til for spesialbrød med ekstra ingredienser

Flotte resultater uten problemer

Brukervennlig design som er stillegående (< 65 dBA) og kompakt

Komfortabel plassering av kontrollpanel for alle brukere

Praktisk oppskriftshefte følger med

Målebeger og skje følger med

Visningsvindu slik at du ser brødet heve og bli brunt

Avtakbart lokk gjør det enkelt å rengjøre

Nyt hjemmelaget yoghurt

Yoghurt-beholder følger med



Brødbakemaskin HD9016/30

Høydepunkter

12 programmer for brød og syltetøy

Philips' brødbakemaskin har 12 brukervennlige

forhåndsinnstilte programmer som baker alle

brød til perfeksjon, fra fyldig og mettende

grovbrød til glutenfritt, fransk og søte varianter.

Den lager også deilig deig til pasta, og til og

med syltetøy. Uansett hva du baker, er det alltid

godt og enkelt ettersom forhåndsinnstillingene

sørger for riktig temperatur og tid for å oppnå

best mulig resultat. Hvis du har det travelt, kan

du bruke

raskt program for raskere resultat, eller til og

med superraskt program som baker på bare én

time.

3 bruningsnivåer

Takket være det avanserte

temperaturkontrollsystemet kan du med Philips

VIVA-brødbakemaskinen få brødet akkurat slik

du vil ha det, med lys, medium eller mørk

skorpefarge, bare med et enkelt trykk på

kontrollpanelet.

Velg mellom 2 brødstørrelser

Bak akkurat passe mengde brød for dine behov.

Velg brødstørrelsen på kontrollpanelet for å

bake middels stort (750 g) eller stort (1000 g)

avhengig av dine behov.

Opptil 13 timers forsinkelse

Nyt den uimotståelige duften av varmt, nybakt

brød hver morgen – brødet smaker nydelig, og

det er den perfekte måten å starte dagen på.

Bare still inn tidsuret kvelden før, så lager

brødbakemaskinen brødet mens du sover, slik

at du kan spise nybakt brød når du står opp

neste morgen, eller når du måtte ønske det.

Indikator for å legge til ingredienser

I løpet av miksingen høres pipelyder fra

brødbakemaskinen for å varsle deg om å legge

til andre spesielle ingredienser for

spesialbrødet hvis du ønsker det.

Stillegående (< 65 dbA) og kompakt

Brødbakemaskinen har en svært brukervennlig

design som er stillegående (65 dbA) under

bruk. Den kompakte designen passer til ethvert

moderne kjøkken.

Svært komfortabelt kontrollpanel

Komfortabel plassering av kontrollpanel for alle

brukere

Oppskriftshefte følger med

Praktisk oppskriftshefte følger med

Beger og skje følger med

Målebeger og skje følger med

Visningsvindu

Visningsvindu slik at du ser brødet heve og bli

brunt

Lage yoghurt

Gled deg over hjemmelaget yoghurt ved hjelp

av det spesielle yoghurt-programmet. Yoghurt-

beholderen følger med. Bruk lokket for enkel

oppbevaring.



Brødbakemaskin HD9016/30

Spesifikasjoner

Tilbehør som følger med

Bakeform: Opptil 1 kg

Målebeger

Måleskje

Blandepinne(r)

Yoghurt-beholder med lokk

Designmessige spesifikasjoner

Farge(r): Stjernehvit

Generelle spesifikasjoner

Signal for å tilsette ingredienser

Brødkapasitet: 750 g, 1 kg

Bruningsnivåer: 3

Kald vegg på yttersiden

Deigprogram: Pasta, generelt (pizza,

småkaker, bagels osv.)

Antall timer forsinkelse på tidsur: 13

Syltetøyprogram

LCD-display

Antall blandepinner: 1

Antall programmer: 12

Sklisikre føtter

Ettrykksfunksjon

Hurtigprogram

Oppskriftshefte

Oppvarmingstid: 1 time

Yoghurt-program

Materiale

Bakeform: Aluminiumslegering

Hoveddel: PP-plast

Blandepinne: Aluminiumslegering
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