
Aparat de pâine

Daily Collection

 
12 meniuri

1000 g

Alb

Temporizator de 13 ore

 

HD9015/30 Trezeşte-te în fiecare dimineaţă cu pâine

proaspătă

Poţi coace cu orice aromă. Este uşor şi delicios!

Vei adora mirosul irezistibil de pâine proaspătă şi caldă în fiecare dimineaţă! Este

foarte simplu... Adaugă ingredientele seara, setează temporizatorul pentru

dimineaţa următoare şi lasă aparatul de pâine de la Philips să facă restul.

Pâine exact aşa cum îţi place

12 programe presetate pentru coacerea pâinii, aluatului, chiar şi cu gem

3 niveluri de rumenire pentru crusta preferată

Temporizator de până la 13 ore, pentru a vă trezi cu pâine proaspăt coaptă

Indicator „Adăugare” pentru pâini speciale cu ingrediente deosebite

Prepari 2 dimensiuni de pâine până la 1 kg

Rezultate excepţionale cu uşurinţă

Design prietenos ultrasilenţios (< 65 dbA) şi compact

Broşură cu reţete inclusă

Pahar gradat şi lingură inclusă

Fereastră largă de vizualizare care îţi permite să priveşti cum creşte şi cum se coace

pâinea

Capac detaşabil pentru curăţare uşoară



Aparat de pâine HD9015/30

Repere

12 programe pentru pâine şi gem

Aparatul de pâine Philips are 12 programe

presetate uşor de utilizat care coc perfect orice

pâine, de la grâu integral la cel fără gluten,

pâine franţuzească şi varietăţi dulci. Face de

asemenea aluat delicios pentru paste şi chiar

şi gem. Indiferent ce coci, este întotdeauna

delicios şi uşor de făcut deoarece presetările

au grijă de temperatură şi durată pentru cele

mai bune rezultate posibile. Dacă te grăbeşti,

poţi alege să utilizezi un program rapid pentru

rezultate mai rapide sau chiar un program

super rapid care coace în numai o oră.

3 niveluri de rumenire

Graţie sistemului avansat de control al

temperaturii, aparatul de pâine Philips VIVA îţi

permite să te bucuri de pâine aşa cum îţi

doreşti, cu crustă moale, medie sau neagră, cu

o simplă apăsare a panoului de comandă.

Temporizator pentru până la 13 ore

Bucură-te în fiecare dimineaţă de mirosul

irezistibil al pâinii calde proaspete – o

adevărată delectare şi modul perfect de a-ţi

începe ziua! Pur şi simplu setează

temporizatorul în seara precedentă, iar aparatul

de pâine îţi va prepara şi îţi va coace

pâinea în timp ce dormi pentru a putea să

mănânci pâine proaspăt coaptă în momentul în

care te trezeşti sau oricând doreşti.

Indicator pentru adăugarea ingredientelor

În timpul fazei de amestecare, aparatul de

pâine emite semnale sonore pentru a te alerta

să adaugi alte ingrediente speciale pentru

pâinea specială pe care o doreşti.

Prepari 2 dimensiuni de pâine

Prepari 2 dimensiuni de pâine până la 1 kg

Silenţios (< 65 dbA) şi compact

Aparatul de pâine are un design foarte

prietenos cu utilizatorul, fiind silenţios (65dbA)

în timpul funcţionării. Designul său compact

este superb pentru a se potrivi în orice

bucătărie modernă.

Carte de bucate inclusă

Broşură cu reţete inclusă

Capac detaşabil

Capac detaşabil pentru curăţare uşoară

Fereastră

Fereastră largă de vizualizare care îţi permite

să priveşti cum creşte şi cum se coace pâinea

Cu ceaşcă şi linguriţă incluse

Pahar gradat şi lingură inclusă



Aparat de pâine HD9015/30

Specificaţii

Accesorii incluse

Formă de coacere: Până la 1 de kg

Pahar gradat

Linguriţă de dozare

Paletă(e)

Specificaţii de design

Culori: Alb steluţă

Specificaţii generale

Semnal adăugare ingrediente

Capacitate pâine: 750 g, 1 kg

Niveluri de rumenire: 3

Înveliş exterior rece

Program aluat: Paste, general (pizza, prăjituri,

chifle etc.)

Orele temporizatorului: 13

Program pentru gem

Afişaj LCD

Nr. de palete: 1

Nr. de programe: 12

Sistem anti-alunecare

Funcţionare la o singură atingere

Program rapid

Carte de reţete

Perioadă de încălzire: 1 oră

Material

Formă de coacere: Aliaj din aluminiu

Corp principal: Plastic PP

Paletă de amestecare: Aliaj din aluminiu
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