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Uw eten was nog nooit zo smakelijk
Voeg uw eigen smaak toe met de Flavour Booster

De Flavour Booster geeft uw eten een heerlijk aroma van kruiden en specerijen. Maak nu uw favoriete soep,

stoofpot, pap, rijst en nog veel meer in de XL-stoomschaal. Dankzij de timer hebt u nergens omkijken naar!

Uw eten was nog nooit zo smakelijk

De Flavour Booster verbetert de smaak met heerlijke kruiden en specerijen

XL-stoomschaal voor soep, stoofschotels, rijst en nog veel meer

Geen gedoe

Vaatwasmachinebestendige onderdelen

60-minuten timer

Externe waterinlaat

Slimme functies

De verwijderbare lekbak van 500 ml is eenvoudig te legen en schoon te maken

Opbergvak voor snoer

Stapelbare stoomlagen

Met de verwijderbare bodems stoomt u grotere stukken voedsel
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Kenmerken

Flavour Booster

De unieke Flavour Booster verrijkt uw

gerechten met het heerlijke aroma van kruiden

en specerijen. Stomen wordt nog lekkerder.

Gooi uw favoriete kruiden en specerijen in de

Booster en laat de stoom al het werk doen. De

hitte van de stoom laat de heerlijke aroma's

van de kruiden en specerijen vrijkomen, die in

het voedsel trekken en resultaten leveren om

van te watertanden.

XL-stoomschaal

Met de XL-stoomschaal kunt u gevarieerder

koken voor het hele gezin. De XL-stoomschaal

is geschikt voor soep, stoofschotels, rijst en

nog veel meer.

60-minuten timer

60-minuten timer met 'gebruiksklaar'-signaal

en automatische uitschakeling.

Externe waterinlaat

Externe waterinlaat voor het bijvullen van het

reservoir tijdens gebruik.

Stapelbare stoomlagen

De stapelbare stoomlagen nemen minder

ruimte in beslag.

Vaatwasmachinebestendige onderdelen

Vaatwasmachinebestendige onderdelen voor

eenvoudig schoonmaken.

Opbergvak voor snoer

Dankzij een opbergvak voor het snoer blijft het

aanrecht netjes opgeruimd.

Verwijderbare lekbak van 500 ml

De verwijderbare lekbak van 500 ml is

eenvoudig te legen en schoon te maken

Verwijderbare bodems

Wilt u een groot stuk voedsel bereiden, zoals

een hele kip, of iets anders dat te groot is voor

een enkel stoomcompartiment? Klik de

onderkant van elke mand los om één grote

ruimte te krijgen. De stomer doet de rest voor u

door van boven naar beneden krachtig en

consistent te stomen.



Stomer HD9120/93

Specificaties

Ontwerpspecificaties

Materiaal: Plastic

Kleur(en): Zwart met zilverkleurige accenten

Accessoires meegeleverd

XL-stoomschaal: 2,5 l

Eierrek

Algemene specificaties

Antislipvoetjes

Aan/uitlampje

Koelblijvende handgrepen

Waterniveau-indicator

Oververhittings- en droogkookbeveiliging

Aantal lagen: 3 stk

Gewicht en afmetingen

Gewicht: 2,3 kg

Afmetingen van het product (B x H x D): 364 x

450 x 228 mm

Technische specificaties

Power: 900 W

Voltage: 220-240 V

Frequentie: 50/60 Hz

Snoerlengte: 100 cm

Capaciteit van de lagen: 2,5/2,6/3,5 l

Capaciteit waterreservoir: 1,1 l
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