
 

Jamie Oliver
HomeCooker

 

1500 W

Visp, brett

Cutting tower

 

HR1050/90

Måltider fra bunnen av, selv på travle dager

Den kutter, koker og rører for deg

Jamie Oliver HomeCooker gir deg et ekstra par hender på kjøkkenet. Du kan enkelt

lage hjemmelagde måltider fra bunnen av samtidig som du får mindre å gjøre. Den

kutter, koker og rører for deg, slik at du kan gjøre andre ting.

Enkel matlaging som ikke krever mye oppmerksomhet

AutoStir-teknologi

Alltid den nøyaktige temperaturen du trenger

Timer opptil 99 minutter, med klarsignal

Kutting og skjæring rett i pannen

Ekstra stort materør for alle ingrediensene

Automatiske avstengning

Perfekt matlaging med mye variasjon

Jamie Olivers kokebok er full av variasjon og inspirasjon

Unik kombinasjon for perfekt sluttresultat

2 kutte- og skjærehastigheter

Pastasett, dampkurv og brett for forskjellige oppskrifter

Fem forskjellige plater som skiver, rasper og kutter

Rask og enkel rengjøring

Enkel rengjøring av deler som kan vaskes i oppvaskmaskin
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Høydepunkter

Håndfritt matlagingssystem

Den unike kombinasjonen av automatisk

røring, perfekt temperatur og QuickSet-timeren

gir deg alt du trenger for å lage måltider fra

bunnen av, selv på de travleste dagene.

AutoStir-teknologi

Skånsom, konstant røring takket være AutoStir-

teknologi sikrer ikke bare at ingrediensene

brunes jevnt, men også at smaken på

ingrediensene frigis, noe som gjør matrettene

smakfulle.

Perfect Temp-teknologi

Apparatet er perfekt for et bredt utvalg av retter,

fra frokost til middag. Du kan smelte, småkoke,

koke, dampe og steke. Slik at du kan tilberede

deilig saktekokte retter som stuinger, kjøttcurrier

og din egne friske og sunne pastasaus som

barna kommer til å elske. Også hjemmelaget

suppe, stekte poteter eller en perfekt risotto og

paella er enkelt å lage. Du kan velge ut den

nøyaktige temperaturen takket være Perfect

Temp-teknologien (mellom

40–250 C), stille inn timeren på

kontrollpanelet og slå på røretilbehøret, slik at

HomeCooker gjør jobben for deg.

QuickSet-timer

Med QuickSet-timeren kan du angi nøyaktige

klokkeslett. Timeren kan telle både ned og opp

i sekunder, opptil 99 minutter. Når tiden er ute,

piper HomeCooker flere ganger.

Tilbehør til variasjon

Sammen med HomeCooker du får ekstra

tilbehør i form av pastasett, dampkurv og brett.

Disse tilbehørene vil gi deg enda mer

variasjon i matlagingen, slik at du kan lage

mange forskjellige oppskrifter.

Jamie Olivers kokebok

Jamie Oliver skrev lekre oppskrifter, spesielt til

HomeCooker-kokeoboken, som er fulle av

variasjon og inspirasjon. Prøv disse

velsmakende oppskriftene selv. Finn enda flere

Jamie Oliver HomeCooker-oppskrifter via

www.philips.com/homecooker.

Automatiske avstengning

Når tiden du har angitt er ute, slås

HomeCooker automatisk av. Temperaturen går

ned og forhindrer at maten blir brent og

overkokt.

5-in-1 DirectCut-teknoligi

Med Cutting tower kan du kutte og skjære

direkte i pannen. Det leveres med fem

forskjellige knivblader som består av to

forskjellige skiver (tykke og tynne), to

forskjellige rivjern (medium og grovt) og

kutteenheten. Kan også brukes som en

frittstående salatskjærer.

2 kutte- og skjærehastigheter

Du kan velge hvilken hastighet du trenger for å

kutte, avhengig av retten eller oppskriften du

lager. Til kutteskiven burde du bruke hastighet

1, til kutting og maling og til myke

ingredienser, som sopp, brurde du bruke

hastighet 1, og til harde ingredienser, som

gulrøtter og salami, burde du bruke hastighet 2.
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Spesifikasjoner

Tilbehør som følger med

Cutting tower

Dampkurv

Dampbrett

Legg inn pasta

Fem kutte- og skjærehastigheter

Design og utseende

Materialer: Rustfritt stål, plast

Farge: Svart

Generelle spesifikasjoner

Indikatorlampe for varm tallerken

Ledningsoppbevaring

Sklisikre føtter

99 minutters timer

40–250 graders temperatur

Av/på-bryter for vispen

Signal viser når den er klar

Av/på-knapp

Automatisk avslåing

Lokk med damphull

Avtakbar varmebeskyttelsesring

Cutting tower

Fem kutte- og skjærehastigheter

To hastigheter

Ekstra stort materør: 76 x 50 mm

Sikkerhetslås

Ledningsoppbevaring

Sklisikre føtter

Godt håndtak

Tekniske spesifikasjoner

Drift: 1500 W + 200 W

Spenning: 220–240 V AC

Frekvens: 50/60 Hz

Oppvarmingskapasitet: 3 l

Ledningslengde for Cutting tower: 1,2 m

Ledningslengde for HomeCooker: 1,0 m

Mål og vekt

Vektapparater: ~7200 g

Produktmål (B x H x D): 324 x 345 x 359,

192 x 240 x 408

Boksmål (B x H x D): 657 x 260 x 397
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