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12 menu's

1000 g

Wit

Activeringstimer van 13 uur

 

HD9015/30 Iedere dag ontwaken met vers brood
Welke smaak u ook wilt: verrukkelijk brood staat nu zo op tafel!

Geniet nu elke morgen van de heerlijke geur van warm brood! Het is zeer

eenvoudig: voeg 's avonds de ingrediënten toe, stel de vertragingstimer in op de

volgende ochtend en de Philips-broodmachine doet de rest.

Brood precies zoals u het wilt

12 vooraf ingestelde programma's voor het maken van onder meer brood, deeg en

zelfs jam

3 bruiningsniveaus voor precies het juiste korstje

Activeringstimer van 13 uur, zodat u kunt ontwaken met versgebakken brood

'Toevoegen'-indicator voor specialiteitsbroden met extra ingrediënten

2 formaten brood bakken tot wel 1 kg

In een handomdraai geweldige resultaten

Gebruikersvriendelijk ontwerp dat stil (<65 dbA) en compact is

Met handig receptenboekje

Met maatbeker en lepel

Kijkglas waardoor u naar het rijzen en bruinen kunt kijken

Afneembaar deksel voor eenvoudig schoonmaken



Broodbakmachine HD9015/30

Kenmerken

12 programma's voor brood en jam

De Philips broodbakmachine heeft 12

gebruiksvriendelijke vooraf ingestelde

programma's die perfect brood bakken, van het

rijke en voedzame volkoren naar glutenvrij,

Frans en zoete variaties. Het maakt ook heerlijk

deeg voor pasta en zelfs jam. Wat u ook bakt,

het is altijd heerlijk en gemakkelijk om te doen

omdat de vooraf ingestelde programma's

zorgen voor de temperatuur en bakduur voor

het best mogelijke resultaat. Als u gehaast

bent, kunt u het snelle programma

gebruiken voor een sneller resultaat of zelfs het

SuperRapid-programma gebruiken dat slechts

in één uur bakt.

3 bruiningsniveaus

Dankzij het geavanceerde

temperatuurcontrolesysteem laat de Philips

VIVA-broodbakmachine u genieten van uw

brood precies zoals u dit lekker vindt, met

lichte, gemiddelde of donkere korst, slechts

met een eenvoudige druk op het

bedieningspaneel.

Activeringstimer tot 13 uur

Geniet elke ochtend van de onweerstaanbare

geur van vers brood - een ware traktatie en een

geweldig begin van een nieuwe dag! Stel de

avond van tevoren de activeringstimer in en de

broodmachine bakt het brood terwijl u slaapt. U

kunt ontbijten met vers brood of ervan smullen

wanneer u maar wilt.

Indicator voor het toevoegen van

ingrediënten

Tijdens de mengfase fase zal de

broodbakmachine pieptonen geven om u te

waarschuwen om andere speciale ingrediënten

aan uw specialiteitsbrood toe te voegen als u

wenst.

Bak brood in 2 formaten

2 formaten brood bakken tot wel 1 kg

Stil (< 65 dbA) en compact

De broodbakmachine heeft een zeer

gebruikersvriendelijk ontwerp dat stil (65 dbA)

is tijdens bediening. Zijn compacte ontwerp

past perfect in elke moderne keuken.

Inclusief receptenboekje

Met handig receptenboekje

Afneembaar deksel

Afneembaar deksel voor eenvoudig

schoonmaken

Kijkglas

Kijkglas waardoor u naar het rijzen en bruinen

kunt kijken

Geleverd met kop en lepel

Met maatbeker en lepel



Broodbakmachine HD9015/30

Specificaties

Accessoires meegeleverd

Bakblik: Maximaal 1 kg

Maatbeker

Maatlepel

Kneedha(a)k(en)

Ontwerpspecificaties

Kleur(en): Star white

Algemene specificaties

Signaal voor het toevoegen van ingrediënten

Capaciteit: 750 gr, 1 kg

Bruiningsniveaus: 3

Coolwall-behuizing

Deegprogramma: Deegwaren, algemeen

(pizza, koekjes, bagels enz.)

Max. wachtperiode voor activeringstimer: 13

Jamprogramma

LCD-display

Aantal kneedhaken: 1

Aantal programma's: 12

Antislipvoetjes

Bediening met één druk op de knop

Snel programma

Receptenboekje

Verwarmingsperiode: 1 uur

Materiaal

Bakblik: Aluminium legering

Apparaat: Plastic PP

Kneedhaak: Aluminium legering
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