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Zelfgemaakte maaltijden, ook op drukke dagen

Snijdt rechtstreeks in de kom

Met de Jamie Oliver HomeCooker Cutting Tower hebt u een extra paar handen in

de keuken, zodat u niet alles zelf hoeft te doen. Ingrediënten worden rechtstreeks

in de HomeCooker-pan of in uw eigen kom gesneden.

Snijdt rechtstreeks in de pan

Snijdt rechtstreeks in de pan

XL-vultrechter voor al uw ingrediënten

2 snelheden voor snijden en hakken

Scala aan vormen en maten

5 verschillende schijven voor snijden, raspen en julienne

Gemakkelijk in het gebruik

Vaatwasmachinebestendige onderdelen voor eenvoudig schoonmaken

Veiligheidsvergrendeling garandeert een veilig gebruik



Jamie Oliver Cutting Tower HR1055/90

Kenmerken Specificaties

2 snelheden voor snijden en hakken

U kunt de juiste snelheid voor het snijden

kiezen, afhankelijk van het gerecht of het

recept. Voor het snijden van julienne gebruikt u

snelheid 1, voor hakken en raspen snelheid 1

voor zachte ingrediënten als champignons en

snelheid 2 voor harde ingrediënten als

wortelen en salami.

XL-vultrechter

Met de XL-vultrechter (76 x 50 mm) kunt u alle

soorten ingrediënten gebruiken, zonder deze

eerst in kleine stukjes te snijden voordat ze in

de vultrechter gaan.

5-in-1 DirectCut-technologie

Dankzij het perfecte ontwerp van de Cutting

Tower kunt u rechtstreeks in de pan snijden. U

bespaart tijd en u hoeft de ingrediënten niet op

een aparte plank te snijden die u naderhand

ook nog eens moet afwassen. U snijdt de

ingrediënten rechtstreeks in de pan wanneer u

ze nodig hebt.

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.

Veiligheidsvergrendeling voor een veilig

gebruik

De twee veiligheidsvergrendelingen aan de

achterkant van de Cutting Tower voorkomen dat

de Cutting Tower inschakelt wanneer deze niet

goed gesloten is. Beide vergrendelingen

moeten worden gesloten en pas dan is het

apparaat klaar om te snijden. Op deze manier

gebruikt u het apparaat altijd veilig.

Scala aan vormen en maten

De Cutting Tower wordt geleverd met 5

verschillende snijschijven voor 2 manieren van

snijden (dik en dun), 2 manieren van raspen

(gemiddeld en grof) en julienne.

Accessoires meegeleverd

5 schijven voor snijden en hakken

Ontwerp en afwerking

Materialen: Plastic

Kleur: Zwart

Snijmachine

5 schijven voor snijden en hakken

2 snelheden

XL-vultrechter: 76 x 50 mm

Veiligheidsvergrendeling

Opbergvak voor snoer

Antislipvoetjes

Handige handgreep

Technische specificaties

Vermogen: 200W

Voltage: 220-240 V wisselstroom

Frequentie: 50/60 Hz

Snoerlengte: 1,2 m

Gewicht en afmetingen

Gewicht: ~ 1920 g

Afmetingen van het product (B x H x D): 192

x 240 x 408

Afmetingen doos (B x H x D): 272 x 260 x 397

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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