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Opdag større smagsoplevelser
Lækker fisk ved 80°C med let dampning

Det handler om smag med denne flotte og avancerede steamer i aluminium. Fyldt med gourmetfunktioner som

f.eks. let dampning, Flavour Booster+ og Turbostart, som alt sammen er med til at fremhæve madens naturlige

smag på en helt ny måde.

Opdag udvalget af større smagsoplevelser

Let dampning bibeholder fiskens delikate konsistens

Flavour Booster+ krydrer maden med urter og krydderier

Forudindstillede tider til fisk, grøntsager, ris og meget mere

Opskriftshæfte

Smarte funktioner

Turbostart tilbereder hurtigere og bevarer mere næring i maden

Dampfade, der kan stables

Skål til at koge fisk, ris osv. i saft eller sauce

Kræver kun en lille indsats

Holde-varm-funktionen holder maden klar til servering

Ekstern vandpåfyldning

Dele, der tåler opvaskemaskine

Aftagelige bunde til dampning af større stykker mad



Steamer HD9160/00

Vigtigste nyheder

Let dampning

Fisk er en af de mest sarte madvarer og får

hurtigt for meget ved de høje temperaturer

under dampning. Sådan er det ikke mere.

Steameren i aluminium fra Philips har en helt

ny Gentle Steam-funktion, der damper helt

igennem ved en temperatur på 80°C, den

ideelle tilberedningstemperatur for den

delikate fisk. Gentle Steam tilbereder nænsomt

og sikkert og bevarer fiskens naturlige smag og

konsistens perfekt, så du får en fantastisk smag

og udseende hver gang.

Flavour Booster+

Flavour Booster+ krydrer din mad med den

lækre smag fra dine foretrukne urter og

krydderier samt delikate væsker som vin,

bouillon, citronsaft og sojasauce. Du skal bare

komme dit foretrukne smagsstof i boosteren og

lade den naturlige dampningsproces udløse

lækre aromaer, der nænsomt tilbereder din

mad på udsøgt vis.

Turbostart

Turbostart hjælper dig med at nå den perfekte

dampningstemperatur på få sekunder og

bevarer derfor mere næring i maden.

Forudindstillede tider

Dampkogning er en meget fin kunst, hvorfor

Philips' steamer også har en lang række

forudindstillede tidsindstillinger, der

automatisk slukker for dampen, når den ideelle

dampningstid er gået. Dette vil hjælpe dig med

at dampe en lang række fødevarer - inklusiv

ris, æg, grøntsager, kylling og fisk - og opnå

perfekte resultater, der bevarer smagen og

vitaminerne.

Dele, der tåler opvaskemaskine

Dele, der tåler opvaskemaskine, gør

rengøringen nem.

Aftagelige knapper

Skal du dampe større madvarer som f.eks. en

hel kylling eller en ret, der er for stor til en

enkelt dampningsbeholder? Så skal du bare

hægte bunden af hver beholder for at skabe ét

stort rum. Steameren klarer resten for dig ved at

dampe grundigt fra ende til anden.

Skål til fisk og ris

Råvarer som fisk og ris smager altid godt, når

de er blevet dampet i en tilberedningssauce,

fond eller deres egen saft. Derfor leveres

steameren med en matchende skål, der gør det

nemt at tilberede disse råvarer i deres egen

velsmagende sauce og opnå en mere fyldig

smag.

Opskriftshæfte

Opskriftshæfte med ekspertråd og

lækkerbiskener.
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Specifikationer

Designspecifikationer

Materiale: Aluminium og plastik

Farve(r): Mørkegrå

Inklusive tilbehør

Æggebakke

Ris-/suppe-/fødevarebeholder: 1,1 L

Generelle specifikationer

Skridsikre "fødder"

Strømindikator med lys

Cool-touch-håndtag

Vandstandsindikator

Sikring mod overophedning og tørkogning

Antal lag: 3 stk.

Vægt og dimensioner

Produktmål (B x H x D): 340 x 210 x 435 mm

Apparatets vægt: 3,33 kg

Tekniske specifikationer

Strøm: 2000 W

Spænding: 220-240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Ledningslængde: 100 cm

Kapacitet (maks.): 2,6/ 2,8/ 3,2 L

Kapacitet: vandtank: 1,4 L
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