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12-programowy

1000 g

Biały

Zegar z 13-godz. opóźnieniem

 

HD9015/30 Świeży chleb każdego dnia
Upiecz każdy rodzaj chleba – bez wysiłku!

Pokochasz ten cudowny zapach ciepłego, świeżego chleba o poranku! To bardzo

proste... wieczorem przygotuj wszystkie składniki, ustaw zegar opóźnienia na rano

następnego dnia i pozwól, że wypiekacz Philips do chleba zajmie się resztą.

Chleb taki, jak lubisz

12 skonfigurowanych programów do pieczenia chleba, wyrabiania ciasta i robienia

dżemu

3 poziomy opiekania pozwalają uzyskać chrupiącą skórkę

Zegar z 13-godz. opóźnieniem pozwala cieszyć się świeżym chlebem z samego rana

Wskaźnik dodawania składników do specjalnych receptur

Piecze chleb w dwóch wielkościach, do 1 kg

Doskonałe rezultaty bez wysiłku!

Ergonomiczna konstrukcja cichego (< 65 dBA) i niewielkiego urządzenia

W zestawie: broszura z przepisami

W zestawie: miarka i łyżka

Okienko umożliwia obserwowanie rosnącego i pieczonego chleba

Możliwość zdjęcia pokrywki ułatwia czyszczenie



Wypiekacz do chleba HD9015/30

Zalety

12 programów do pieczenia chleba i robienia

dżemu

Wypiekacz do chleba firmy Philips ma 12

łatwych w użyciu gotowych programów do

idealnego wypieku każdego rodzaju chleba —

od odżywczego i sycącego pełnoziarnistego

chleba pszennego po pieczywo bezglutenowe,

francuskie i słodkie. Umożliwia również

przygotowanie ciasta na makaron, a nawet

dżemów. Pieczenie jest zawsze łatwe, a efekt

przepyszny, ponieważ korzystanie z gotowych

programów zapewnia odpowiednią

temperaturę i czas pieczenia. Jeśli się

spieszysz, możesz skorzystać z szybkiego

programu dla szybszego efektu, a nawet

superszybkiego programu, który umożliwia

wypiek w ciągu zaledwie godziny.

3 poziomy opiekania

Dzięki zaawansowanemu systemowi kontroli

temperatury wypiekacz do chleba Philips VIVA

umożliwia przygotowanie chleba takiego jak

lubisz, z jasną, średnią lub ciemną skórką.

Wystarczy wybrać kolor z poziomu panelu

sterowania.

Zegar z maks. 13-godzinnym opóźnieniem

Cudowny zapach świeżego, ciepłego chleba o

poranku – prawdziwa rozkosz i idealny

początek każdego dnia! Wystarczy poprzedniej

nocy ustawić zegar opóźnienia na

odpowiednią godzinę, a wypiekacz przygotuje

i upiecze chleb w nocy, a po obudzeniu – lub

w innym wybranym przez siebie momencie –

będzie można delektować się pysznym, świeżo

upieczonym chlebem.

Wskaźnik dodawania składników

Wypiekacz emituje podczas mieszania

sygnały dźwiękowe informujące o tym, że

można dosypać dodatkowe składniki.

Piecze chleb w dwóch wielkościach

Piecze chleb w dwóch wielkościach, do 1 kg

Ciche działanie (< 65 dBA) i niewielkie

rozmiary

Ten wypiekacz do chleba ma ergonomiczną

konstrukcję i pracuje w cichy sposób (65 dBA).

Jego niewielkie rozmiary sprawiają, że pasuje

on idealnie do każdej nowoczesnej kuchni.

Zestaw zawiera broszurę z przepisami

W zestawie: broszura z przepisami

Zdejmowana pokrywka

Możliwość zdjęcia pokrywki ułatwia

czyszczenie

Okienko umożliwiające obserwację

Okienko umożliwia obserwowanie rosnącego i

pieczonego chleba

Dołączone miarka i łyżka

W zestawie: miarka i łyżka



Wypiekacz do chleba HD9015/30

Dane techniczne

Akcesoria w zestawie

Forma do pieczenia: Do 1 kg

Miarka

Miarka

Łopatka(-i)

Dane techniczne

Kolor(y): Gwiezdna biel

Informacje ogólne

Wskaźnik dodawania składników

Wielkości chleba: 750 g, 1 kg

Poziomy opiekania: 3

Nienagrzewająca się obudowa

Program przygotowania ciasta: Makarony,

ogólne (pizza, ciastka, bajgle itp.)

Opóźnienie (w godz.): 13

Program przygotowania dżemów

Wyświetlacz LCD

Liczba łopatek: 1

Liczba programów: 12

Stopy antypoślizgowe

Obsługa za pomocą jednego przycisku

Program przyspieszony

Broszura z przepisami

Czas podgrzewania: 1 godzina

Materiał

Forma do pieczenia: Stop aluminium

Korpus: Tworzywo PP

Łopatka mieszająca: Stop aluminium
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