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HD9160/00

Upptäck fylligare smaker
Utsökt fisk vid 80 °C med Gentle Steam

Allt handlar om smak med den här snygga och avancerade ångkokaren i aluminium. Den är fullmatad med

funktioner som Gentle Steam, Flavour Booster+ och Turbo Start och tar bättre än någonsin fram matens naturliga

smaker.

Upptäck en mängd olika fylliga smaker

Med Gentle Steam behålls fiskens delikata konsistens

Flavour Booster+ smaksätter maten med vätskor, örter och kryddor

Optimala förinställningar för fisk, grönsaker, ris med mera

Receptbok

Smarta funktioner

Turbo Start kokar snabbare och håller kvar mer näring i maten

Stapelbara ångningsenheter

Skål för kokning av bland annat fisk och ris i sky eller sås

Liten ansträngning

Varmhållningsfunktion håller maten serveringsklar

Externt vattenintag

Delar som kan diskas i diskmaskin

Löstagbara bottnar för ångkokning av stora matbitar



Ångkokare HD9160/00

Funktioner

Gentle Steam

Fisk är den mest delikata maten och blir lätt

överkokt vid ångkokning på höga temperaturer.

Inte nu längre. Philips ångkokare i aluminium

har en helt ny Gentle Steam-funktion som

ångkokar grundligt med en låg temperatur på

80 °C, den perfekta värmen för tillagning av

delikat fisk. Gentle Steam kokar sakta men

säkert och den naturliga smaken och

konsistensen hos fisken bevaras och den blir

smakrik och ser fantastisk ut varje gång.

Flavour Booster+

Flavour Booster+ smaksätter maten milt med

smaker från dina favoritörter och -kryddor som

får det att vattnas i munnen, eller med utsökt

vin, buljong, citronsaft eller soja. Placera helt

enkelt favoritsmaksättaren i boostern och låt

den naturliga ångprocessen lösgöra de

delikata aromerna – maten fylls med rena

härligheter.

Turbo Start

Turbo Start hjälper dig att uppnå perfekt

ångtemperatur inom några sekunder och håller

därför kvar mer näring i maten.

Optimala förinställningar

Ångkokning är en känslig konst. Därför har

Philips ångkokare en stor mängd

förinställningar som gör att ångan automatiskt

stängs av när den perfekta ångningstiden har

uppnåtts. På så sätt kan du tillaga många olika

typer av mat, bl.a. ris, ägg, grönsaker, kyckling

och fisk, och uppnå perfekta resultat som

bevarar alla smaker och vitaminer.

Delar som kan diskas i diskmaskin

Delar som kan diskas i diskmaskin gör

rengöringen enkel.

Löstagbara bottnar

Behöver du ångkoka stora matbitar, som hel

kyckling, eller en rätt som är för stor för ett

enda ångfack? Ta bara loss botten på

respektive korg och gör ett enda stort utrymme.

Ångkokaren gör resten av jobbet och ångkokar

grundligt och jämt, uppifrån och ned.

Fisk- och risskål

Mat som fisk och ris smakar alltid bra om de

ångkokas i sås, buljong eller sky. Därför

levereras ångkokaren i aluminium med en

matchande skål som gör det lätt att koka maten

i en god sås så att den får ännu mer smak.

Receptbok

Receptbok fullmatad med experttips och

smakfulla godsaker.



Ångkokare HD9160/00

Specifikationer

Designspecifikationer

Material: Aluminium och plast

Färg(er): Mörkgrå

Medföljande tillbehör

Äggställ

Behållare för ris/soppa/mat: 1,1 L

Allmänna specifikationer

Stabiliserande fötter

Strömlampa

Värmeisolerade handtag

Vattennivåindikator

Överhettnings- och torrkokningsskydd

Antal ångningsenheter: 3 delar

Vikt och mått

Produktdimensioner (b x h x d): 340 x 210 x

435 mm

Enhetens vikt: 3,33 kg

Tekniska specifikationer

Effekt: 2 000 W

Spänning: 220-240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Sladdlängd: 100 cm

Kapacitet (maximal): 2,6/2,8/3,2 L

Kapacitet, vattentank: 1,4 L
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