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e pure smaak van gestoomd voedsel
ke maaltijd precies lang genoeg bereid voor een betere smaak
t het maaltijdprogramma kunt u afzonderlijk de juiste kooktijd instellen voor alle ingrediënten. 
 autotimer vertelt u wanneer u elke mand in de juiste volgorde toevoegt. Geen halfgaar of 
ergaar voedsel meer. Altijd een smakelijke maaltijd, bereid met de juiste kooktijd.

Uw eten was nog nooit zo smakelijk
• Aroma Infuser voegt meer smaak toe met behulp van heerlijke kruiden en specerijen
• Receptenboekje

Slimme functies
• Stapelbare stoomlagen
• Waterbijvulindicator

Geen gedoe
• Vaatwasmachinebestendige onderdelen
• Digitale timer
• De warmhoudfunctie houdt het voedsel warm voor het serveren



 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.

Receptenboekje

Receptenboekje vol met professionele tips en 
heerlijke traktaties.

Stapelbare stoomlagen

De stapelbare stoomlagen nemen minder ruimte in 
beslag.

Waterbijvulindicator

Waterbijvulindicator geeft aan wanneer het 
waterniveau te laag is.

Vaatwasmachinebestendige onderdelen

Vaatwasmachinebestendige onderdelen voor 
eenvoudig schoonmaken.

Digitale timer

Digitale timer met 'klaar voor gebruik'-signaal en 
automatische uitschakeling.

Warmhoudfunctie

De warmhoudfunctie houdt het voedsel warm voor 
het serveren.
HD9170/91

Specificaties
Ontwerpspecificaties
• Materiaal: Plastic en metaal
• Kleur(en): Roestvrij staal en zwart

Accessoires meegeleverd
• Eierrek
• Opvangbak voor rijst/soep/voedsel: 2,5 l

Algemene specificaties
• Antislipvoetjes
• Aan/uitlampje
• Koelblijvende handgrepen
• Waterniveau-indicator
• Aantal lagen: 3 stk
• Oververhittings- en droogkookbeveiliging

Technische specificaties
• Vermogen: 1350 W
• Voltage: 220-240 V
• Frequentie: 50/60 Hz
• Snoerlengte: 100 cm
• Capaciteit van de lagen: 2,6/2,8/3,2 l
• Capaciteit waterreservoir: 1,1 l
•
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