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De pure smaak van gestoomd voedsel
Elke maaltijd precies lang genoeg bereid voor een betere

smaak

Met het maaltijdprogramma van de Philips-stomer stelt u de juiste kooktijd voor

verschillende ingrediënten in. De autotimer vertelt u wanneer u elke mand in de

juiste volgorde toevoegt. Geen halfgaar of te gaar voedsel meer. Altijd een

smakelijke maaltijd, bereid met de juiste kooktijd.

Een gezonde manier om smakelijke maaltijden te koken

De Aroma Infuser voegt meer smaak toe met heerlijke kruiden en specerijen

Maaltijdprogramma stelt de perfecte kooktijd voor elke mand in

Receptenboekje

Bereid eenvoudig in één keer een volledige maaltijd

Capaciteit van 9 l en verwijderbare bakbodems

De warmhoudfunctie houdt het voedsel warm voor het serveren

Stoomschaal voor soep, stoofschotels, rijst en meer

Turbo Start bereidt sneller & behoudt meer voedingswaarde in het voedsel

Handig en eenvoudig in gebruik

Digitale timer

Eenvoudig te vullen waterreservoir

Digitale waterbijvulindicator met signaal

Onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig
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Kenmerken

Aroma Infuser

De unieke Aroma Infuser van de Philips-

stomer verrijkt uw gerechten met het heerlijke

aroma van kruiden en specerijen. Stomen

wordt nog lekkerder. Doe 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 in het voedsel

trekken en resultaten leveren om van te

watertanden.

Inhoud van 9 liter

Capaciteit van 9 l en verwijderbare bakbodems

Turbo Start

Turbo Start helpt u om binnen een paar

seconden de perfecte stoomtemperatuur te

bereiken, zodat het voedsel meer

voedingswaarde behoudt.

Digitale timer

Digitale timersignalen wanneer het voedsel

klaar is.

Digitale waterbijvulindicator

Waterbijvulindicator geeft aan wanneer het

waterniveau te laag is.

Gemakkelijke water bijvullen

Vul gemakkelijk opnieuw het reservoir tijdens

het gebruik.

Warmhoudfunctie

De warmhoudfunctie houdt het voedsel warm

voor het serveren.

Stoomschaal

Stoomschaal voor soep, stoofschotels, rijst en

meer

Receptenboekje

Receptenboekje vol met professionele tips en

heerlijke traktaties.

Vaatwasmachinebestendige onderdelen

Onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig
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Specificaties

Ontwerpspecificaties

Materiaal: Plastic en metaal

Kleur(en): Zwart en roestvrij staal

Accessoires meegeleverd

Eierrek

Algemene specificaties

Antislipvoetjes

Aan/uitlampje

Koelblijvende handgrepen

Waterniveau-indicator

Aantal lagen: 3 stk

Oververhittings- en droogkookbeveiliging

Opbergvak voor snoer

Technische specificaties

Vermogen: 1350 W

Voltage: 220 - 240 volt

Frequentie: 50/60 Hz

Snoerlengte: 100 cm

Capaciteit (max.): 2,6/2,8/3,2 L

Capaciteit waterreservoir: 1,5 L
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