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HD9104/00

Rasa murni dari makanan yang dikukus
Pengukus dengan Pengisi Aroma

Pengukus Philips dengan pengaturan sempurna untuk setiap hidangan.

Cara sehat memasak hidangan lezat

Pengisi Aroma meningkatkan cita rasa dengan bumbu & rempah yang lezat

Pengukusan sehat menjaga nutrisi di dalam makanan

Setelan timer untuk ikan, sayur, nasi, dan banyak lagi

Dengan mudah memasak hidangan lengkap sekaligus

2 keranjang untuk mengukus beberapa bahan sekaligus

Kapasitas 5L cukup untuk ayam utuh

Rak telur

Penggunaan mudah dan praktis

Tutup anti tetesan

Semua komponen aman untuk mesin pencuci piring

Mudah diisi air

Keranjang yang dapat ditumpuk untuk penyimpanan mudah
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Kelebihan Utama

Pengisi Aroma

Pengisi Aroma pada pengukus Philips

menambah aroma lezat dari bumbu dan

rempah, sehingga hasil kukusan menjadi lebih

bercita-rasa. Cukup masukkan bumbu dan

rempah favorit ke tabung booster, dan biarkan

uap bekerja. Panas dari uap akan melepaskan

aroma lembut dari bumbu dan rempah tadi,

yang sepenuhnya akan menambahkan cita

rasa yang menggiurkan pada makanan.

Pengukusan sehat

Pengukusan sehat menjaga nutrisi di dalam

makanan

Setelan timer bahan makanan

Setelan timer untuk ikan, sayur, nasi, dan

banyak lagi

2 keranjang

2 keranjang untuk mengukus bahan-bahan

berbeda dalam waktu bersamaan.

Kapasitas 5 L

Kapasitas 5L cukup untuk ayam utuh

Rak telur

Cukup untuk 6 telur per keranjang.

Tutup anti tetesan

Tutup anti tetesan

Komponen pengaman pencuci piring

Semua komponen aman untuk mesin pencuci

piring

Pengisian air yang mudah

Isi ulang penampung air dengan mudah saat

digunakan.

Keranjang yang dapat ditumpuk

Keranjang yang dapat ditumpuk untuk

penyimpanan mudah
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Spesifikasi

Spesifikasi desain

Bahan: Plastik

Warna: Putih dan hijau

Aksesori yang disertakan

Rak telur

Spesifikasi umum

Kaki anti-selip

Lampu daya sedang hidup

Pegangan sentuh-dingin

Indikator ukuran air

Jumlah tingkat: 2 pcs

Pencegah kepanasan & merebus saat kering

Tempat penyimpanan kabel

Spesifikasi teknis

Daya: 900 W

Voltase: 220-240 volt

Frekuensi: 50/60 Hz

Panjang kabel: 80 cm

Kapasitas (maks): 2,5 + 2,9 L

Kapasitas tangki air: 1 L
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