Jamie Oliver
HomeCooker
1500 W
Roerhulpstuk
Stoomlaag

Zacht continu roeren voor nog smakelijkere
gerechten
HR1040/90

Handen vrij en geen toezicht nodig, u kunt gewoon weglopen
De Philips Jamie Oliver HomeCooker met AutoStir-technologie roert zacht en
continu, zodat u moeiteloos eenpansmaaltijden of heerlijke bijgerechten maakt.
Doordat er voor u wordt geroerd, hebt u de handen vrij en kunt u rustig iets anders
gaan doen.
Gemakkelijk koken zonder voortdurend toezicht te hoeven houden
AutoStir-technologie
Afteltimer met piepgeluid
Gebruiksvriendelijke timer, in te stellen op 0 – 99 minuten
Vaatwasmachinebestendige onderdelen voor eenvoudig schoonmaken
Maak lekkerdere maaltijden
Temperatuurbereik van 40 – 250°C
Inclusief exclusieve HomeCooker-recepten van Jamie Oliver
Roert zelf en heeft geen toezicht nodig dus u kunt gewoon weglopen
Maak allerlei uiteenlopende maaltijden
Maak eenpansmaaltijden of heerlijke bijgerechten
Ook geschikt voor snellere maaltijden doordeweeks
Met stoomlaag voor meer veelzijdigheid

Jamie Oliver HomeCooker

HR1040/90

Kenmerken
AutoStir-technologie

Van warm tot heet

Verrassend veelzijdig

Dankzij de AutoStir-technologie wordt rustig en
continu geroerd zodat uw ingrediënten
gelijkmatig bruin worden en hun smaak
bovendien beter vrijkomt, waardoor uw
gerechten heerlijk smaken.

Dankzij het grote temperatuurbereik van de
HomeCooker van 40 - 250°C, kunt u smelten,
sudderen, koken, stomen en braden. Daarom
maakt u moeiteloos heerlijke
eenpansgerechten, zoals risotto, stamppotten,
curry's en sauzen, of bijgerechten als
gekarameliseerde uien, chutneys, jam en nog
veel meer.

De HomeCooker helpt u niet alleen moeiteloos
eenpansmaaltijden zoals risotto, curry's en
stamppotten te maken. U maakt ook eenvoudig
heerlijke chocoladefondue, jam en
bijgerechten zoals chutneys. Met de stoomlaag
kunt u zelfs nog meer gezonde maaltijden
maken, zoals gestoomde groenten, knoedels
en vis.

Piepgeluiden ter herinnering
Wanneer de afteltimer op uw HomeCooker nul
bereikt, en uw aandacht dus weer vereist is,
laten duidelijke piepgeluiden u weten dat u
terug moet komen.

Recepten van Jamie Oliver

QuickSet-timer van 0 - 99 minuten

Met de gebruiksvriendelijke QuickSet-timer
kunt u de kooktijd voor de HomeCooker
instellen en lekker wat anders gaan doen.
Wanneer uw aandacht weer nodig is, laat een
piepgeluid u weten dat het tijd is voor de
volgende stap.

Het is heel eenvoudig om heerlijke maaltijden
te maken met de HomeCooker dankzij de
exclusieve recepten van Jamie Oliver. Bezoek
http://www.philips.com/homecooker voor meer
recepten en inspiratie.
Smakelijkere gerechten

Vaatwasmachinebestendige onderdelen

De pan, het deksel, het roerhulpstuk en de
stoomlaag kunt u veilig in uw vaatwasmachine
doen zodat u uw tijd in de keuken optimaal
kunt benutten.

Dankzij de AutoStir-technologie wordt rustig en
continu geroerd zodat uw ingrediënten
gelijkmatig bruin worden en hun smaak
bovendien beter vrijkomt, waardoor uw
gerechten heerlijk smaken.

Philips Green-logo
Met groene producten van Philips kunnen
kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot
worden verminderd. Hoe? Deze producten
bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in
een of meer van de Green Focal Areas van
Philips: Energieverbruik, Verpakking,
Schadelijke stoﬀen, Gewicht, Recycling en
Levensduur.
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Speciﬁcaties
Accessoires meegeleverd
Stoomlaag
Ontwerp en afwerking
Materialen: Roestvrij staal, kunststof
Kleur: Zwart

Aan/uitschakelaar roerhulpstuk
'Klaar voor gebruik'-signaal
Aan/uitschakelaar
Automatische uitschakeling
Deksel met stoomopening
Verwijderbare ring voor bescherming tegen
hitte

Algemene speciﬁcaties
Indicatielampje hete plaat
Opbergvak voor snoer
Antislipvoetjes
Timer voor 99 minuten
Temperatuur van 40-250 graden

Technische speciﬁcaties
Vermogen: 1500 W
Voltage: 220-240 V
Frequentie: 50/60 Hz
Snoerlengte: 1,0 m
Verwarmingscapaciteit: 3 l
Gewicht en afmetingen
Gewicht: ~5280 g
Afmetingen van het product (B x H x D): 324 x
345 x 359
Afmetingen doos (B x H x D): 385 x 260 x 397
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