
Bakmaskin

Daily Collection

 
12-meny (inklusive yoghurt)

1 000 g

Vit

13-timmarstimer

 

HD9016/30 Nybakat bröd varje morgon
Baka bröd med olika smak – enkelt och gott!

Du kommer att älska den oemotståndliga doften av varmt, nybakat bröd varje

morgon! Det är väldigt enkelt … Lägg i ingredienserna på kvällen, ställ in timern på

nästa morgon och låt brödmaskinen göra resten.

Bröd, precis som du vill ha det

12 förinställda program för bröd, deg, sylt och till och med yoghurt

3 gräddningsnivåer för brödskorpa efter önskemål

Baka två brödstorlekar upp till hela 1 kg

Timer på upp till 13 timmar så att du kan vakna till nybakat bröd

Indikator för ingredienstillsättning för specialbröd med extraingredienser

Bra resultat enkelt

Trevlig, tyst design (< 65 dbA) samt kompakt

Bekväm kontrollpanel som passar alla användare

Praktiskt recepthäfte medföljer

Mätbägare och skopa medföljer

Visningsfönster så att du kan se brödet växa och gräddas

Löstagbart lock som är enkelt att rengöra

Njut av hemlagad yoghurt

Yoghurtbehållare medföljer



Bakmaskin HD9016/30

Funktioner

12 program för bröd och sylt

Philips bakmaskin har 12 förinställda program

för perfekt bröd av alla de slag – från fylligt och

mättande fullkornsbröd till glutenfritt bröd,

franskbröd och kaffebröd. Du kan också

använda den till att göra pastadeg och sylt. Allt

blir lättbakat och gott tack vare de förinställda

temperatur- och tidsprogrammen som ger

bästa möjliga resultat. Om du har bråttom finns

det dessutom ett antal snabbprogram som gör

att du kan baka på bara en timme.

3 gräddningsnivåer

Tack vare det avancerade

temperaturkontrollsystemet i Philips VIVA-

bakmaskin kan du få ditt bröd precis som du

vill ha det med ett enda tryck på

kontrollpanelen – oavsett om du vill ha en ljus,

medelmörk eller mörk skorpa på brödet.

2 brödstorlekar att välja på

Baka precis så mycket bröd du behöver. Välj

medelstor (750 g) eller stor (1 000 g)

brödstorlek på kontrollpanelen.

Timer på upp till 13 timmar

Njut av den oemotståndliga doften av varmt,

nybakat bröd varje morgon – det är underbart

gott och ger dig en perfekt start på dagen! Ställ

bara timern kvällen innan, så bakar maskinen

brödet åt dig medan du sover, och du får

nybakat bröd direkt när du stiger upp eller vid

något annat tillfälle som du själv väljer.

Indikator för ingredienstillsättning

När degen blandas avger bakmaskinen ett

pipande ljud för att påminna dig om att tillsätta

eventuella specialingredienser till brödet.

Tyst (< 65 dbA) och kompakt

Bakmaskinen är mycket användarvänlig och

tyst i drift (65 dbA). Med den kompakta

utformningen passar den perfekt i det moderna

köket.

Mycket bekväm kontrollpanel

Bekväm kontrollpanel som passar alla

användare

Receptbok ingår

Praktiskt recepthäfte medföljer

Bägare och skopa medföljer

Mätbägare och skopa medföljer

Visningsfönster

Visningsfönster så att du kan se brödet växa

och gräddas

Gör yoghurt

Njut av hemlagad yoghurt med

yoghurtprogrammet. Yoghurtbehållaren

medföljer. Använd locket för enkel förvaring.



Bakmaskin HD9016/30

Specifikationer

Medföljande tillbehör

Bakform: Upp till 1 kg

Mätbägare

Mätskopa

Spade/spadar

Yoghurtbehållare med lock

Designspecifikationer

Färg(er): Stjärnvit

Allmänna specifikationer

Signal för att lägga till ingredienser

Brödkapacitet: 750 g, 1 kg

Gräddningsnivåer: 3

Kalla sidor

Degprogram: Pasta, allmänt (pizza, kakor,

bagels osv.)

Fördröjningstimer: 13

Syltprogram

LCD-display

Antal spadar: 1

Antal program: 12

Stabiliserande fötter

Enknappshantering

Snabbprogram

Receptbok

Uppvärmningsperiod: 1-timmes

Yoghurtprogram

Material

Bakform: Aluminiumlegering

Huvudenhet: PP-plast

Blandarspade: Aluminiumlegering
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