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Opdag større smagsoplevelser
Dampkoger med Flavour Booster

Philips dampkogeren med Flavour Booster tilsætter lækre aromaer fra urter og krydderier til din mad. Du kan

tilberede din yndlingssuppe, gryderet, grød, ris og meget andet i den ekstrastore dampskål. Bare sæt timeren i

gang, og så af sted!

Opdag udvalget af større smagsoplevelser

Flavour Booster giver mere smag med dejlige urter og krydderier

Ekstrastor dampskål til suppe, gryderet, ris m.m.

Kræver kun en lille indsats

Dele, der tåler opvaskemaskine

60-minutters-timer

Ekstern vandpåfyldning

Smarte funktioner

Den aftagelige 500 ml drypbakke er nem at hælde fra og rengøre

Ledningsopbevaring

Dampfade, der kan stables

Aftagelige bunde til dampning af større stykker mad



Steamer HD9120/91

Vigtigste nyheder Specifikationer

Flavour Booster

Philips-steamerens enestående Flavour

Booster tilføjer en dejlig aroma fra urter og

krydderier, så der kommer endnu mere smag

ud af dampkogningen. Læg blot dine

yndlingsurter og -krydderier i boosteren, og lad

dampen gøre resten. Varmen fra dampen

frigiver lækre aromaer fra urterne og

krydderierne, der gennemtrænger maden med

en smag, der får tænderne til at løbe i vand.

Ekstrastor dampskål

Med den ekstrastore dampskål kan du tilberede

mere varierede, lækre måltider til dig selv og

din familie. Ekstrastor dampskål til suppe,

gryderet, ris m.m.

60-minutters-timer

60-minutters-timer med klarsignal og auto-

sluk.

Ekstern vandpåfyldning

Ekstern vandpåfyldning til opfyldning af

beholderen under brug.

Dampfade, der kan stables

Dampfadene kan stables, så de optager

mindre plads ved opbevaring.

Dele, der tåler opvaskemaskine

Dele, der tåler opvaskemaskine, gør

rengøringen nem.

Designspecifikationer

Materiale: Plastik

Farve(r): Sort med sølvfarvede detaljer

Inklusive tilbehør

Ekstrastor dampskål: 2,5 L

Æggebakke

Generelle specifikationer

Skridsikre "fødder"

Strømindikator med lys

Cool-touch-håndtag

Vandstandsindikator

Sikring mod overophedning og tørkogning

Antal lag: 3 stk.

Vægt og dimensioner

Apparatets vægt: 2,3 kg

Produktmål (B x H x D): 364 x 450 x 228 mm

Tekniske specifikationer

Strøm: 900 W

Spænding: 220-240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Ledningslængde: 100 cm

Kapacitet (maks.): 2,5 / 2,6 / 3,5 L

Kapacitet: vandtank: 1,1 L
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