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Behoudt het goede
Stomer met Flavour Booster

"Stomen is een fantastische manier om voedsel te bereiden. Tijdens het koken worden alle voedingsstoffen van

het voedsel behouden en worden alle sappen en smaken van de ingrediënten verspreid." Jamie O.

Bereid eenvoudig in één keer een volledige maaltijd

Capaciteit van 9 l en verwijderbare bakbodems met ruimte voor een hele kip

Stoomrek voor eieren

Au-bain-mariekom van 2,5 l met veilige ventilatiegaatjes

Een gezonde manier om smakelijke maaltijden te koken

Alle voedingsstoffen blijven behouden tijdens het koken

Flavour Booster - verrijkt uw gerechten met heerlijke kruiden

Laat u inspireren tot meer verse maaltijden

Exclusieve Jamie Oliver-recepten ter inspiratie

Bezoek www.philips.com/jamieoliver voor meer tips

Een slim ontworpen assortiment

Stapelbare stoomlagen voor compact opbergen

60-minuten timer met 'gebruiksklaar'-signaal en automatische uitschakeling

Oververhittings- en droogkookbeveiliging



Jamie Oliver-stoomkoker HD9132/00

Kenmerken

Au-bain-mariekom van 2,5 l

Deze stoomkoker is te gebruiken voor een keur

aan verschillende gerechten en is voorzien van

een grote au-bain-mariekom van 2,5 l voor

heerlijke soep, desserts en saus met veilige

ventilatiegaatjes, om te voorkomen dat u uw

vingers brandt.

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

vervolgens in het voedsel trekken en resultaten

leveren om van te watertanden.

Stapelbare stoomlagen

De stoomlagen zijn genummerd: u vindt het

nummer op het handvat van elke bak. 1 is de

onderste stoomlaag, 2 is de middelste laag en

3 is de bovenste laag. Gebruik een, twee of

drie lagen tijdens het stomen en zorg ervoor

dat u de lagen met hogere nummers op laag 1

plaatst. Na gebruik kunt u de lagen stapelen,

waardoor deze minder opbergruimte innemen.

60-minuten timer

De handmatige 60-minuten timer is

buitengewoon eenvoudig. Draai de knop

gewoon naar het aantal minuten dat u wilt

stomen en de stoomkoker doet de rest. De

meeste groenten zijn na 10 - 20 minuten klaar,

en na een of twee keer weet u waarschijnlijk

wat u het beste bevalt. De stoomkoker schakelt

automatisch uit nadat de ingestelde stoomtijd

verstreken is.

Stoomrek voor eieren

U kunt deze handige stoomkoker op veel

verschillende manieren gebruiken, of u nu een

ontbijt, lunch of diner bereidt. Dit stoomrek

voor eieren is echt handig: geniet 's ochtends

van een perfect zachtgekookt eitje voor een

gezond en voedzaam begin van de dag.

Vergeet niet een klein gaatje in elk ei te

prikken (met bijv. een veiligheidsspeld) en zet

de eieren op het rek met het gaatje omhoog.

Exclusieve Jamie Oliver-recepten

Elk product in het assortiment Jamie-

keukenapparatuur door Philips Jamie Oliver

wordt geleverd met exclusieve recepten van

Jamie om u te helpen gemakkelijk verse

gerechten te bereiden waarvan het hele gezin

zal smullen.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Ontwerpspecificaties

Materiaal: Plastic

Kleur(en): Sprankelend wit & hemelsblauw

Accessoires meegeleverd

Eierrek

XL-stoomschaal: 2,5 L

Algemene specificaties

Antislipvoetjes

Aan/uitlampje

Waterniveau-indicator

Oververhittings- en droogkookbeveiliging

Technische specificaties

Vermogen: 900 W

Voltage: 220 - 240 volt

Frequentie: 50/60 Hz

Snoerlengte: 100 cm

Capaciteit (max.): 2,5/2,6/3,5 L

Capaciteit waterreservoir: 1,1 L

Afmetingen en gewicht

Afmetingen verpakking (l×b×h): 30,5 x 30,5 x

33,8 cm

Afmetingen product (l×b×h): 360,4 x 252,8 x

433,9 mm
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