
 

 

Philips Pure Essentials 
Collection
Höyrykeitin

9 l 900 W
optimaaliset esiajastukset

HD9140
Koe täyteläinen makunautinto

Lisää omaa makua Flavour Boosterilla
Laadukkaan höyrykeittimen ainutlaatuinen Flavour Booster parantaa höyrystetyn ruoan 
makua yrttien ja mausteiden herkullisilla aromeilla. Ajastin, lämpimänäpitotoiminto ja 
reseptivihko takaavat onnistuneen aterian joka kerta.

Koe täyteläinen makunautinto
• Flavour Booster parantaa makua yrttien ja mausteiden herkullisilla aromeilla
• Optimaaliset esiajastukset kalalle, vihanneksille, riisille jne.
• Reseptivihko on täynnä asiantuntijaneuvoja ja maukkaita ohjeita

Kätevät ominaisuudet
• Irrotettavaa 500 ml:n tipparitilää on helppo käyttää
• Johdonpidikkeen ansiosta keittiö pysyy siistinä
• Pinottavat höyrystyskattilat vievät vähemmän tilaa
• Kalkinpoistonilmaisimen kello ja merkkivalo ilmaisevat puhdistustarpeen
• Vesimäärän ilmaisin näyttää, milloin veden taso on alhainen

Valmista helposti
• Konepestävät osat helpottavat puhdistusta
• Ulkoinen vedentäyttöaukko vesisäiliön täyttämiseen käytön aikana
• Digitaalinen ajastin, valmistumisen ilmaisin ja automaattinen virrankatkaisu
• Lämpimänäpitotoiminto pitää ruoan tarjoiluvalmiina



 Flavour Booster

Ainutlaatuinen Flavour Booster lisää makua 
höyrystettyyn ruokaan tuomalla paremmin esiin 
yrttien ja mausteiden herkullisia aromeita. Laita 
haluamasi yrtit ja mausteet boosteriin ja anna höyryn 
hoitaa loput. Kuuma höyry vapauttaa yrttien ja 
mausteiden herkät aromit ruokaan.

Optimaaliset esiajastukset

Höyrystäminen on tarkkaa puuhaa. Siksi Philipsin 
höyrykeittimessä on useita esiajastuksia, jotka 
katkaisevat höyryn tulon automaattisesti heti, kun 
ihanteellinen höyrystysaika on saavutettu. Se 
helpottaa useiden ruokalajien – muiden muassa riisin, 
kananmunien, vihannesten, kanan ja kalan – 
valmistusta. Kaikki maut ja vitamiinit säilyvät ruoassa.

Reseptivihko

Reseptivihko on täynnä asiantuntijaneuvoja ja 
maukkaita ohjeita.

Kalkinpoistonilmaisin
Kalkinpoistonilmaisimen kello ja merkkivalo 
ilmaisevat puhdistustarpeen.

Konepestävät osat

Konepestävät osat helpottavat puhdistusta.

Johdon säilytys
Johdonpidikkeen ansiosta keittiö pysyy siistinä.

Pinottavat höyrystyskattilat

Pinottavat höyrystyskattilat vievät vähemmän tilaa.

Ulkoinen vedentäyttöaukko

Ulkoinen vedentäyttöaukko vesisäiliön täyttämiseen 
käytön aikana.

Vesimäärän ilmaisin
Vesimäärän ilmaisin näyttää, milloin veden taso on 
alhainen.
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Tekniset tiedot
Muotoilutiedot
• Materiaali: Muovi ja ruostumaton teräs
• Väri(t): Valkoinen/metalli/punainen

Mukana tulevat lisätarvikkeet:
• Munateline
• Riisi-/keitto-/ruoka-astia: 1,2 l

Yleiset tiedot
• Liukumattomat jalat
• Virran merkkivalo
• Kuumentumattomat kädensijat
• Vesimäärän ilmaisin
• Ylikuumenemissuoja
• Kattiloiden määrä: 3 kpl

Paino ja mitat
• Laitteen paino: 2,3 kg
• Tuotteen mitat (L x K x S): 312 x 450 x 227 mm

Tekniset tiedot
• Virta: 900 W
• Jännite: 220–240 V
• Taajuus: 50/60 Hz
• Johdon pituus: 100 cm
• Tilavuus, kattilat: 2,5/2,6/3,5 l
• Tilavuus, vesisäiliö: 1.1 l
•
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