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Upptäck fylligare smaker
Ångkokare med Flavour Booster

Med Philips ångkokare med Flavour Booster kan du laga underbar ört- och kryddoftande mat. Laga dina

favoriter – soppor, grytor, gröt, ris m.m. – i XL-ångskålen. Ställ bara in timern och sätt igång!

Upptäck en mängd olika fylliga smaker

Flavour Booster förhöjer smaken med utsökta örter och kryddor

XL-ångskål för soppa, grytor, ris m.m.

Liten ansträngning

Delar som kan diskas i diskmaskin

60-minuterstimer

Externt vattenintag

Smarta funktioner

Löstagbar 500 ml droppbricka är enkel att hälla från och rengöra

Sladdförvaring

Stapelbara ångningsenheter

Löstagbara bottnar för ångkokning av stora matbitar



Ångkokare HD9120/91

Funktioner Specifikationer

Flavour Booster

Den unika Flavour Booster på Philips-

ångkokaren förhöjer smaken med utsökta örter

och kryddor, och ger ångkokt mat ännu mer

smak. Häll bara dina favoritörter och -kryddor i

Flavour Booster och låt ångan göra resten.

Värmen från ångan frigör utsökta aromer från

örterna och kryddorna, som fyller maten med

sina aptitretande smaker.

Extra stor ångskål

Med XL-ångskålen kan du laga mer varierad

och god mat till hela familjen. XL-ångskål för

soppa, grytor, ris m.m.

60-minuterstimer

60-minuterstimer med klarsignal och

automatisk avstängning.

Externt vattenintag

Externt vattenintag för att fylla på behållaren

under användning.

Stapelbara ångningsenheter

Stapelbara ångningsenheter tar upp mindre

plats vid förvaring.

Delar som kan diskas i diskmaskin

Delar som kan diskas i diskmaskin gör

rengöringen enkel.

Designspecifikationer

Material: Plast

Färg(er): Svart med silverfärgade detaljer

Medföljande tillbehör

Extra stor ångskål: 2,5 L

Äggställ

Allmänna specifikationer

Stabiliserande fötter

Strömlampa

Värmeisolerade handtag

Vattennivåindikator

Överhettnings- och torrkokningsskydd

Antal ångningsenheter: 3 delar

Vikt och mått

Enhetens vikt: 2,3 kg

Produktdimensioner (b x h x d): 364 x 450 x

228 mm

Tekniska specifikationer

Effekt: 900 W

Spänning: 220-240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Sladdlängd: 100 cm

Kapacitet (maximal): 2,5/2,6/3,5 L

Kapacitet, vattentank: 1,1 L
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