
Уред за приготвяне на

хляб

Daily Collection

  12 менюта

1000 г

Бяло

Таймер с време до 13 часа

 

HD9015/30 Събуждайте се с пресен хляб всеки ден
Изпечете с вкус по избор. Лесно и вкусно!

Ще се влюбите в неустоимия аромат на топъл пресен хляб всяка сутрин! Лесно е...

Добавете продуктите вечерта, нагласете таймера за следващата сутрин и оставете уреда за

хляб Philips да свърши останалото.

Хляб точно такъв, какъвто обичате

12 предварително зададени програми за печене на хляб, тесто и дори конфитюр

3 нива на запичане, за да постигнете любимата си коричка

Таймер с време до 13 часа, за да се събуждате с прясно изпечен хляб

Индикатор за добавяне на продукти за специални видове хляб

Можете да изпечете 2 размера хляб до цял 1 кг

Прекрасни резултати с лекота

С удобен дизайн, безшумен (< 65 dbA) и компактен

Приложена удобна книжка с рецепти

В комплекта влизат мерителна чаша и лъжица

Прозорче за наблюдение, за да гледате как хлябът бухва и се изпича

Разглобяем капак за лесно почистване



Уред за приготвяне на хляб HD9015/30

Акценти

12 програми за хляб и конфитюр

Уредът за хляб Philips има 12 лесни за използване

готови програми за идеално изпичане на хляб - от

богатия и засищащ пълнозърнест до хляба без

глутен, франзелите и различните сладки варианти.

Той прави и вкусно тесто за паста и приготвя дори

конфитюр. Каквото и да изпечете, е винаги вкусно и

лесно, тъй като готовите програми се грижат за

температурата и времето, за възможно най-добър

резултат. А ако нямате време, можете да използвате

бързата програма с по-кратко време за приготвяне

или дори свръхбързата програма с време за печене

само един час.

3 нива на препичане

С авангардната си система за регулиране на

температурата, уредът за хляб Philips VIVA ви

позволява да изпечете хляба точно така, както го

обичате - със светла, средно или силно препечена

коричка, само с натискане на един бутон на

контролния панел.

Таймер с време до 13 часа

Наслаждавайте се на неустоимия аромат на пресен

топъл хляб всяка сутрин - истинско угощение и

отлично начало на деня! Просто нагласете таймера

от вечерта и уредът ще приготви и изпече хляб за

вас, докато спите, за да имате прясно изпечен хляб

веднага щом се събудите или когато пожелаете.

Индикатор за добавяне на продукти

По време на смесването уредът издава кратки

звукови сигнали, които ви подканват да добавите

другите специални продукти, ако желаете.

Приготвяте 2 размера хляб

Можете да изпечете 2 размера хляб до цял 1 кг

Безшумен (< 65 dbA) и компактен

Този уред за хляб има много удобен дизайн и работи

безшумно (65 dbA). Компактните му размери го

правят превъзходен избор за всяка модерна кухня.

Приложен сборник с рецепти

Приложена удобна книжка с рецепти

Разглобяем капак

Разглобяем капак за лесно почистване

Прозорче за наблюдение

Прозорче за наблюдение, за да гледате как хлябът

бухва и се изпича

Приложени чаша и лъжица

В комплекта влизат мерителна чаша и лъжица
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Спецификации

Приложени аксесоари

Форма за печене: До 1 кг

Мерителна чаша

Мерителна лъжица

Лопатки

Спецификации на дизайна

Цвят (цветове): Звездно бяло

Общи спецификации

Сигнал за добавяне на съставки

Капацитет за хляб: 750 г, 1 кг

Нива на запичане: 3

Топлоизолиран корпус

Програма за тесто: Паста, обикновено тесто (пица,

бисквити, гевреци и др.)

Време на таймера (часове): 13

Програма за конфитюр

LCD дисплей

Бр. лопатки: 1

Бр. програми: 12

Бр. програми: 12

Неплъзгащи се крачета

Работа с едно докосване

Бърза програма

Книжка с рецепти

Време на загряване: 1 час

Материал

Форма за печене: Алуминиева сплав

Основно тяло: Пластмаса (полипропилен)

Лопатка за смесване: Алуминиева сплав
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