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Oppdag fyldigere smak
Deilig fisk på 80 °C med Gentle Steam

Det handler om smak med denne lekre og avanserte dampenheten i aluminium. Pakket med gourmetfunksjoner

som Gentle Steam, Flavour Booster+ og Turbo Start får den frem den naturlige deilige smaken i maten din som

aldri før.

Oppdag fyldigere smak

Gentle Steam opprettholder den delikate konsistensen på fisken

Flavour Booster+ krydrer maten med væsker, urter og krydder

Optimal forhåndsinnstilt tid for fisk, grønnsaker, ris osv.

Oppskriftshefte

Smarte funksjoner

Turbostart tilbereder raskere og bevarer mer av næringsstoffene i maten

Dampede lag som kan stables

Bolle for å koke fisk, ris og annet i egen kraft eller saus

Minimal anstrengelse

Hold varm-funksjonen holder maten serveringsklar

Eksternt vanninntak

Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin

Bunner som kan fjernes for å dampe større matbiter



Dampenhet HD9160/00

Høydepunkter

Gentle Steam

Fisk er svært delikat og kan lett kokes for mye

under dampkoking. Nå er ikke dette lenger noe

problem. Philips-dampenheten i aluminium

har en helt ny Gentle Steam-funksjon som

damper godt ved en temperatur på 80 °C, som

er den perfekte temperaturen for koking av fisk.

Gentle Steam koker fisken forsiktig, men godt

og bevarer den naturlige smaken og

konsistensen til fisken. Du får alltid smakfull

fisk som ser fristende ut.

Flavour Booster+

Flavour Booster+ krydrer maten lett med de

urtene og krydrene du velger, og tilfører også

væsker som vin, buljong, sitronsaft og

soyasaus. Legg ganske enkelt inn

favorittsmakstilsetningene dine i Flavour

Booster, og la den naturlige dampprosessen

frigjøre deilige aromaer og gi maten det lille

ekstra.

Turbostart

Turbostart hjelper deg med å nå den perfekte

temperaturen for damping i løpet av sekunder

og bevarer derfor mer av næringsstoffene i

maten.

Optimal forhåndsinnstilt tid

Damping er en vanskelig kunst, og derfor har

Philips dampkoker et stort antall

forhåndsinnstilte tidsinnstillinger som slår av

dampen automatisk når den ideelle damptiden

er nådd. Slik kan du koke mye forskjellig slags

mat som ris, egg, grønnsaker, kylling og fisk –

samtidig som du oppnår perfekte resultater og

tar vare på all smaken og vitaminene.

Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin

Med deler som kan vaskes i oppvaskmaskin

blir rengjøringen enkel.

Bunner som kan fjernes

Skal du dampe et større stykke kjøtt, for

eksempel en hel kylling eller en annen rett

som er for stor til å passe inn i et enkelt

damprom? Da kan du ganske enkelt løsne

bunnen på hver av kurvene for å lage ett stort

rom. Dampkokeren gjør resten av arbeidet og

damper maten godt og jevnt fra topp til bunn.

Fisk- og risbolle

Mat som fisk og ris smaker alltid godt når den

dampes i saus, buljong eller i sin egen kraft.

Derfor leveres dampkokeren med en

matchende bolle, som gjør det enkelt å koke

maten i en god saus slik at den smaker enda

bedre.

Oppskriftshefte

Oppskriftshefte med eksperttips og smakfulle

forfriskninger



Dampenhet HD9160/00

Spesifikasjoner

Designmessige spesifikasjoner

Materiale: Aluminium og plast

Farge(r): Mørkegrå

Tilbehør som følger med

Eggrist

Beholder til ris/suppe/mat: 1,1 l

Generelle spesifikasjoner

Sklisikre føtter

På-lampe

Kaldt håndtak

Vannivåindikator

Beskyttelse mot overoppheting og tørrkoking

Antall dampede lag: 3 deler

Mål og vekt

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

Vekt, apparat: 3,33 kg

Tekniske spesifikasjoner

Drift: 2000 W

Spenning: 220–240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Ledningslengde: 100 cm

Kapasitet (maks.): 2,6/2,8/3,2 l

Kapasitet for vannbeholder: 1,4 l
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