
Leipäkone

Daily Collection

 
12 menua (esim. jogurtti)

1000 g

Valkoinen

13 tunnin ajastin

 

HD9016/30 Nauti tuoreesta leivästä joka aamu
Leivo mitä tahansa herkullista leipää helposti!

Tuoreen, lämpimän leivän tuoksu aamulla on kerrassaan vastustamaton! Se on tosi

helppoa… Lisää ainekset illalla, säädä ajastin seuraavaksi aamuksi ja anna

leipäkoneen hoitaa loput.

Leipää juuri kuten sen haluat

12 ohjelmaa leivän, taikinan, hillon ja jogurtin valmistukseen

3 tummuustasoa tarpeen mukaan

2 leipäkokoa, suurin 1 kg

Jopa 13 tunnin ajastin - herää tuoreen leivän tuoksuun

Lisäysosoitin erikoisaineksia sisältäviä leipiä varten

Upea tulos helposti

Helppokäyttöinen, hiljainen (< 65 dbA) ja pienikokoinen

Ohjauspaneeli on sijoitettu niin, että sitä on helppo käyttää

Mukana kätevä reseptivihko

Mukana mitta-astia ja lusikka

Katseluikkunasta voit seurata leivän kohoamista ja paistumista

Irrotettava kansi on helppo puhdistaa

Nauti itsevalmistamastasi jogurtista

Mukana jogurttisäiliö



Leipäkone HD9016/30

Kohokohdat

12 ohjelmaa leivän ja hillon valmistukseen

Philips-leipäkoneen 12 ohjelmalla leivot

esimerkiksi täydellistä kokojyvävehnäleipää tai

gluteenitonta leipää, ranskanleipää ja makeita

leipiä. Lisäksi voit valmistaa herkullista

pastataikinaa – sekä hilloja. Kaikki on

herkullista ja helppotekoista, koska paras

paistolämpötila ja -aika on määritetty

ohjelmiin valmiiksi. Koneessa on

erityisasetukset pienikokoisille leiville, ja

pikaohjelmilla saat valmista puolet

nopeammin tai jopa tunnissa.

3 tummuustasoa

Kehittyneen lämpötilan säädön ansiosta

Philips VIVA -leipäkone tekee leivästä juuri

sellaista kuin haluat. Valitse ohjauspaneelin

painikkeella vaalea, keskivaalea tai tumma

kuori.

2 leipäkokoa valittavissa

Leivo juuri oikea määrä leipää. Valitse

ohjauspaneelista haluamasi leivän koko:

keskikokoinen (750 g) tai suuri (1 000 g).

Jopa 13 tunnin ajastin

Nauti tuoreen, lämpimän leivän tuoksusta

aamulla – mikä tapa aloittaa päivä! Aseta

ajastin edellisiltana, ja leipäkone valmistaa ja

paistaa leivän nukkuessasi, jotta saat tuoretta

leipää heti herättyäsi tai milloin haluat.

Lisää aineksia -merkkivalo

Sekoitusvaiheessa koneesta kuuluu merkkiääni

silloin, kun voit lisätä taikinaan haluamasi

muut erikoisainekset.

Hiljainen (< 65 dbA) ja kompakti

Leipäkoneen muotoilu tukee

helppokäyttöisyyttä. Laitteen käyntiääni on

hiljainen (65dbA). Pienen kokonsa ansiosta

laite sopii kaikkiin keittöihin.

Erittäin helppokäyttöinen ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli on sijoitettu niin, että sitä on

helppo käyttää

Mukana herkullisia reseptejä

Mukana kätevä reseptivihko

Mukana mittakuppi ja lusikka

Mukana mitta-astia ja lusikka

Kannessa ikkuna

Katseluikkunasta voit seurata leivän

kohoamista ja paistumista

Jogurtin valmistaminen

Voit nauttia kotona tehdystä jogurtista erityisen

jogurttiohjelman ansiosta. Laitteen mukana

toimitetaan jogurttisäiliö. Suojakansi helpottaa

säilyttämistä.



Leipäkone HD9016/30

Tekniset tiedot

Mukana tulevat lisätarvikkeet

Vuoka: Jopa 1 kg

Mittamuki

Mittalusikka

Siivet

Kannellinen jogurttisäiliö

Muotoilutiedot

Väri(t): Valkoinen (Star White)

Yleiset tiedot

Ainesten lisäysosoitin

Leipäkapasiteetti: 750 g, 1 kg

Tummuustasot: 3

Kylmäkylkinen

Taikinaohjelma: Pasta, yleinen (kuten pizza,

keksit, patongit)

Ajastimen tunnit: 13

Hillo-ohjelma

LCD-näyttö

Siipien määrä: 1

Ohjelmien määrä: 12

Liukumattomat jalat

Käyttö yhdellä painikkeella

Pikaohjelma

Reseptivihko

Lämmitysaika: 1 tunti

Jogurttiohjelma

Materiaali

Vuoka: Alumiiniseos

Runko: PP, muovi

Sekoitusosa: Alumiiniseos
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