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1 500 W

Omrörare, brickor

Skärenhet

 

HR1050/90

Måltider från grunden – även under de mest

hektiska dagarna

Den sköter hackandet, lagandet och rörandet åt dig

Med Jamie Oliver HomeCooker får du en hjälpande hand i köket. Du kan enkelt

tillaga måltider från grunden och dessutom minska arbetsbördan. HomeCooker

sköter hackandet, tillagningen och rörandet åt dig så du kan ägna dig åt annat.

Enkel och självgående matlagning

AutoStir-teknik

Alltid exakt den temperatur som du behöver

Timer för upp till 99 minuter, med klarsignal

Skära och skiva direkt ned i skålen

Extra stort inmatningsrör för alla ingredienser

Automatisk avstängning

Perfekt matlagning och oändlig variation

Jamie Olivers receptbok – för variation och inspiration

Unik kombination för perfekt slutresultat

Två skär- och skivningshastigheter

Pastainsats, ångkokningskorg och bricka för olika recept

Fem olika skivor för att skiva, riva och strimla

Snabb och enkel rengöring

Delar som tål maskindisk för enkel rengöring



Jamie Oliver HomeCooker HR1050/90

Funktioner

Handsfree matlagningssystem

Den unika kombinationen av automatisk

omrörning, perfekt temperatur och timer med

snabbinställning ger dig allt du behöver för att

tillaga maträtter från grunden, även dagar när

du har fullt upp.

AutoStir-teknik

Med AutoStir-tekniken får du lätt och jämn

omrörning så att ingredienserna bryns jämnt

och smakerna frigörs för välsmakande maträtter.

Teknik för perfekt temperatur

Enheten är perfekt för många olika typer av

maträtter, för allt från frukost till middag. Du kan

smälta, sjuda, koka, ånga och fritera, så att

du kan laga utsökta rätter som grytor, goda

köttcurryrätter och dina egna fräscha och

hälsosamma pastasåser som dina barn

kommer att älska. Du kan även enkelt laga till

hemmagjord soppa, stekt potatis eller perfekt

tillagad risotto och paella. Du kan välja exakt

rätt temperatur tack vare tekniken för perfekt

temperatur (mellan 40 och 250 C). Ställ in

timern på kontrollpanelen och starta

omrörartillbehöret, så gör HomeCooker allt det

hårda arbetet åt dig.

Timer med snabbinställning

Med timern med snabbinställning kan du

enkelt ställa in exakt tid. Timern räknar ned och

räknar upp i sekunder, upp till 99 minuter. När

den inställda tiden har gått hörs en upprepad

pipsignal från HomeCooker.

Tillbehör för variation

Följande tillbehör medföljer HomeCooker:

pastainsats, ångkokningskorg och bricka för

olika recept. Med de här tillbehören får du ännu

större möjligheter att variera din matlagning

och göra många olika maträtter.

Jamie Olivers receptbok

Jamie Oliver har skrivit utsökta recept särskilt

för HomeCooker-receptboken, som är full av

variation och inspiration. Prova på de här

välsmakande och utsökta recepten! Ännu fler

recept från Jamie Oliver finns online på

www.philips.com/homecooker.

Automatisk avstängning

När den inställda tiden har gått stängs

HomeCooker automatiskt av. Temperaturen

sänks så att maten förhindras från att brännas

vid och bli överkokt.

5-i-1 DirectCut-teknik

Med skärenheten kan du skära och skiva direkt

ned i skålen. Den levereras med fem olika

skärblad så att du kan välja mellan två

tjockleksalternativ för skivning (tjockt och tunt),

två storleksalternativ för rivning (medel och

grovt) och strimling. Den kan även användas

som en fristående salladsmaskin.

Två skär- och skivningshastigheter

Du kan välja skärhastighet, beroende på vilken

maträtt du gör eller vilket recept du följer. Om

du vill strimla använder du hastighetsnivå 1

och om du vill skiva eller riva använder du

hastighetsnivå 1 för mjuka ingredienser, till

exempel svamp, och hastighetsnivå 2 för hårda

ingredienser, till exempel morötter eller salami.
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Specifikationer

Medföljande tillbehör

Skärenhet

Ångkorg

Ångbricka

Pastainsats

Fem skär- och skivningsskivor

Design och finish

Material: Rostfritt stål, plast

Färg: Svart

Allmänna specifikationer

Indikatorlampa för het platta

Sladdförvaring

Stabiliserande fötter

99-minuterstimer

40–250 graders temperaturintervall

Strömbrytare för omrörare

Klarsignal

På/av-knapp

Automatisk avstängning

Lock med ångöppning

Löstagbar värmeskyddsring

Skärenhet

Fem skär- och skivningsskivor

Två hastigheter

Extra stort inmatningsrör: 76 x 50 mm

Säkerhetsspärr

Sladdförvaring

Stabiliserande fötter

Bekvämt handtag

Tekniska specifikationer

Effekt: 1 500 W + 200 W

Spänning: 220–240 V växelström

Frekvens: 50/60 Hz

Uppvärmningskapacitet: 3 l

Sladdlängd för skärenhet: 1,2 m

Sladdlängd för HomeCooker: 1,0  m

Vikt och mått

Enhetens vikt: ~7 200 g

Produktdimensioner (b x h x d): 324 x 345 x

359, 192 x 240 x 408

Förpackningsstorlek (B x H x D): 657 x 260 x

397
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