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Digitale timer, tijdinstellingen

Aroma-infuser,
warmhoudfunctie

Kunststof/metaal, zwart

 

HD9140/91

Uw eten was nog nooit zo smakelijk
Stomer met Flavour Booster

De Philips-stomer met Flavour Booster geeft uw eten een heerlijk aroma van

kruiden en specerijen. Maak nu uw favoriete soep, stoofpot, pap, rijst en nog veel

meer in de XL-stoomschaal. U hoeft alleen maar op de knop met vooraf

ingestelde tijden te drukken!

Geniet van meer verschillende smaken

De Flavour Booster voegt meer smaak toe met heerlijke kruiden en specerijen

XL-stoomschaal voor soep, stoofschotels, rijst en nog veel meer

Optimale tijdinstellingen voor vis, groenten, rijst en meer

Receptenboekje

Geen gedoe

Vaatwasmachinebestendige onderdelen

Externe waterinlaat

Digitale timer

De warmhoudfunctie houdt het voedsel warm voor het serveren

Slimme functies

Indicatoren geven aan wanneer het tijd is voor ontkalken en water bijvullen

Opbergvak voor snoer

De verwijderbare lekbak van 500 ml is eenvoudig te legen en schoon te maken

Stapelbare stoomlagen
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Kenmerken

Flavour Booster

De unieke Flavour Booster van de Philips-

stomer verrijkt uw gerechten met het heerlijke

aroma van kruiden en specerijen. Stomen

wordt nog lekkerder. Gooi uw favoriete kruiden

en specerijen in de Booster en laat de stoom al

het werk doen. De hitte van de stoom laat de

heerlijke aroma's van de kruiden en

specerijen vrijkomen, die in het voedsel

trekken en resultaten leveren om van te

watertanden.

Optimale tijdinstellingen

Stomen is een nauwkeurige bezigheid. Daarom

heeft de Philips-stomer verschillende

tijdinstellingen die de stoom automatisch

uitschakelen zodra de ideale stoomtijd is

bereikt. Zo kunt u veel verschillende soorten

voedsel bereiden, waaronder rijst, groenten,

kip en vis, en perfecte resultaten bereiken met

behoud van alle smaken en vitaminen.

XL-stoomschaal

Met de XL-stoomschaal kunt u gevarieerder

koken voor het hele gezin. De XL-stoomschaal

is geschikt voor soep, stoofschotels, rijst en

nog veel meer.

Vaatwasmachinebestendige onderdelen

Vaatwasmachinebestendige onderdelen voor

eenvoudig schoonmaken.

Stapelbare stoomlagen

De stapelbare stoomlagen nemen minder

ruimte in beslag.

Externe waterinlaat

Externe waterinlaat voor het bijvullen van het

reservoir tijdens gebruik.
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Specificaties

Ontwerpspecificaties

Materiaal: Kunststof met roestvrij stalen delen

Kleur(en): Zwart, metaal en rood

Accessoires meegeleverd

XL-stoomschaal: 2,5 l

Eierrek

Algemene specificaties

Antislipvoetjes

Aan/uitlampje

Koelblijvende handgrepen

Waterniveau-indicator

Oververhittings- en droogkookbeveiliging

Aantal lagen: 3 stk

Gewicht en afmetingen

Gewicht: 2,3 kg

Afmetingen van het product (B x H x D): 360 x

450 x 227 mm

Technische specificaties

Vermogen: 900 W

Voltage: 220 - 240 V

Frequentie: 50/60 Hz

Snoerlengte: 100 cm

Capaciteit (max.): 2,5/2,6/3,5 l

Capaciteit waterreservoir: 1,1 l

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd. Handelsmerken zijn het

eigendom van Koninklijke Philips N.V.

en hun respectieve eigenaren.

Publicatiedatum

2019‑03‑10

Versie: 4.2.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

