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optimal forhåndsinnstilt tid

 

HD9140

Oppdag fyldigere smak
Legg til egen smak med Flavour Booster

Denne dampenheten med høy kvalitet og en unik Flavour Booster gir bedre

dampet mat med den utsøkte aromaen av urter og krydder. Forhåndsinnstilt

tidsinnstilling, en hold varm-funksjon og et oppskriftshefte for eksperter hjelper

deg til å forberede utsøkte måltider hver gang.

Oppdag fyldigere smak

Flavour Booster gir bedre smak med utsøkte urter og krydder

Optimal forhåndsinnstilt tid for fisk, grønnsaker, ris osv.

Oppskriftshefte med eksperttips og smakfulle forfriskninger

Minimal anstrengelse

Digital timer med klarsignal og automatisk utkobling

Med deler som kan vaskes i oppvaskmaskin blir rengjøringen enkel

Hold varm-funksjonen holder maten serveringsklar

Eksternt vanninntak for beholder som kan fylles under bruk

Smarte funksjoner

Avkalkingsindikatoren lyser med et lydsignal som angir når det er tid for avkalking

Ledningsoppbevaring holder benken ryddig

Det er enkelt å tømme fra og rengjøre det avtakbare dryppbrettet på 500 ml

Vannfyllingsindikatoren angir når vannivået er lavt

Dampede lag som kan stables, trenger mindre oppbevaringsplass



Dampenhet HD9140/90

Høydepunkter Spesifikasjoner

Flavour Booster

Den unike Flavour Booster bidrar til at maten

blir enda bedre med en utsøkt aroma av urter

og krydder, noe som gjør dampingen smakfull.

Legg favoritturtene og -kryddertypene i

boosteren, og la dampen gjøre resten. Varmen

fra dampen avgir delikate urte- og

krydderaromaer, som tilfører maten nye smaker

som får tennene til å løpe i vann.

Optimal forhåndsinnstilt tid

Damping er en vanskelig kunst, og derfor har

Philips dampkoker et stort antall

forhåndsinnstilte tidsinnstillinger som slår av

dampen automatisk når den ideelle damptiden

er nådd. Slik kan du koke mye forskjellig slags

mat som ris, egg, grønnsaker, kylling og fisk –

samtidig som du oppnår perfekte resultater og

tar vare på all smaken og vitaminene.

Avkalkingsindikator

Avkalkingsindikatoren lyser med et lydsignal

som angir når det er tid for avkalkning.

Ledningsoppbevaring

Ledningsoppbevaring holder benken ryddig.

Oppskriftshefte

Oppskriftshefte med eksperttips og smakfulle

forfriskninger

Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin

Med deler som kan vaskes i oppvaskmaskin

blir rengjøringen enkel.

Eksternt vanninntak

Eksternt vanninntak for beholder som kan fylles

under bruk.

Vannfyllingsindikator

Vannfyllingsindikatoren angir når vannivået er

lavt.

Dampede lag som kan stables

Dampede lag som kan stables, trenger mindre

oppbevaringsplass.

Generelle spesifikasjoner

Antall dampede lag: 3 deler

Vannivåindikator

Beskyttelse mot overoppheting og tørrkoking

Kaldt håndtak

Sklisikre føtter

På-lampe

Tekniske spesifikasjoner

Drift: 900 W

Spenning: 220–240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Ledningslengde: 100 cm

Kapasitetslag: 2,5/2,6/3,5 l

Kapasitet for vannbeholder: 1,1 l

Designmessige spesifikasjoner

Farge(r): Svart/metall/rød

Materiale: Plast med deler i rustfritt stål

Tilbehør som følger med

Beholder til ris/suppe/mat: 1,2 l

Eggrist

Mål og vekt

Vekt, apparat: 2,3 kg

Produktmål (B x H x D): 312 x 450 x 227 mm
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