
Bagemaskine

Daily Collection

 
12 menu (inkl. yoghurt)

1000 g

Hvid

Timer med 13 timers indstilling

 

HD9016/30 Vågn op til frisk brød hver dag
Bag, lige hvad du vil - det er nemt og lækkert!

Du vil elske den uimodståelige duft af friskt varmt brød hver morgen! Det er meget

enkelt… Tilsæt dine ingredienser om aftenen, indstil timeren til næste morgen, og

lad bagemaskinen gøre resten.

Brød lige efter din smag

12 forudindstillede programmer til brød, dej, marmelade og endda yoghurt

3 bruningsindstillinger til din foretrukne skorpe

Bag to størrelser brød op til 1 kg

Timer med op til 13 timers indstilling, så du kan vågne op til friskbagt brød

"Tilsæt"-indikator til særlige brød med ekstra ingredienser

Fantastiske resultater uden besvær

Brugervenligt, lydsvagt (< 65 dBA) og kompakt design

Praktisk placering af betjeningspanel for alle brugere

Leveres med praktisk opskriftshæfte

Leveres med målebæger og -ske

Vindue, der lader dig se brødet hæve og brune

Aftageligt låg til nem rengøring

Nyd din hjemmelavede yoghurt

Yoghurtbeholder medfølger



Bagemaskine HD9016/30

Vigtigste nyheder

12 programmer til brød og marmelade

Bagemaskinen fra Philips har 12 brugervenlige

forudindstillede programmer til perfekt bagning

af brød – fra fyldigt og mættende fuldkorn til

glutenfri, franske og søde varianter. Produktet

kan også bruges til at fremstille delikat dej til

pasta og tilmed syltetøj. Uanset hvad du bager,

er resultatet altid lækkert og nemt at lave, fordi

de forudindstillede programmer tager sig af

temperaturen og tiden for at skabe de bedst

mulige resultater. Hvis du har travlt, kan du

bruge hurtigprogrammet, der sikrer hurtigere

resultater, eller tilmed lynprogrammet, der

bager på blot en enkelt time.

3 bruningsindstillinger

Takket være det avancerede system til

temperaturkontrol kan du med VIVA-

bagemaskinen fra Philips nyde dit brød

nøjagtigt, som du kan lide det – uanset om det

er med lys, mellemmørk eller mørk skorpe,

med blot et enkelt tryk på kontrolpanelet.

2 brødstørrelser kan vælges

Bag den helt rigtige mængde brød til dine

behov. Vælg blot brødets størrelse på

kontrolpanelet for at bage mellemstore (750 g)

eller store brød (1000 g) afhængigt af dine

behov.

Timer til op til 13 timers forsinkelse

Oplev den uimodståelige duft af friskt varmt

brød hver morgen – sand forkælelse og den

perfekte start på dagen! Indstil blot

forsinkelsestimeren aftenen før, hvorefter

bagemaskinen forbereder og bager dit brød,

mens du sover, så du kan vågne op til duften af

nybagt brød eller bage, når det passer dig.

Indikator for tilføjelse af ingredienser

På dette stadie af blandingen afspiller

bagemaskinen biplyde, der minder dig om

tilsætning af andre særlige ingredienser til

specialbrød, hvis du ønsker det.

Lydsvag (< 65 dBA) og kompakt

Bagemaskinen har et meget brugervenligt

design, der er lydsvagt (65 dBA) under

betjening. Det kompakte design passer perfekt

ind i et hvilket som helst moderne køkken.

Ekstremt praktisk betjeningspanel

Praktisk placering af betjeningspanel for alle

brugere

Opskriftshæfte medfølger

Leveres med praktisk opskriftshæfte

Medfølger til kop og ske

Leveres med målebæger og -ske

Vindue

Vindue, der lader dig se brødet hæve og brune



Bagemaskine HD9016/30

Specifikationer

Inklusive tilbehør

Bageform: Op til 1 kg

Målebæger

Måleske

Dejkrog(e)

Yoghurtbeholder med låg

Designspecifikationer

Farve(r): Hvid

Generelle specifikationer

"Tilføj ingrediens"-signal

Brødkapacitet: 750 g, 1 kg

Bruningsniveauer: 3

Coolwall-kabinet

Dejprogram: Pasta, generelt (pizza, småkage,

bagel m.v.)

Indstillingstimer: 13

Syltetøjsprogram

LCD-display

Antal dejkroge: 1

Antal programmer: 12

Skridsikre "fødder"

Betjening med én knap

Lynprogram

Opskriftshæfte

Opvarmningstid: 1 time

Yoghurtprogram

Materiale

Bageform: Aluminiumslegering

Hovedkabinet: PP-plastik

Blandekrog: Aluminiumslegering
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