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HD9040 Απολαύστε φρέσκο ψωμί σε οποιοδήποτε σχέδιο και

γεύση
Παρασκευάστε τα αγαπημένα σας σχέδια με το Καλούπι ψωμιού!

Θα απολαμβάνετε φρέσκες, ζεστές φραντζόλες ψωμί κάθε πρωί και θα μπορείτε να κάνετε τα

δικά σας σχέδια με αυτό το μοναδικό εξάρτημα. Ψήνει μπαγκέτες, φραντζολάκια, ψωμάκια και

νόστιμα σνακ, όπως πρέτσελ και γιορτινά ψωμάκια για τα πάρτι σας. Απολαύστε το μαζί με

την οικογένειά σας και δείξτε τη δημιουργικότητά σας!

Ψωμί, όπως ακριβώς σας αρέσει

14 προρυθμισμένα προγράμματα για ψήσιμο ψωμιού, ζύμης και πολλών σχεδίων

Χρονοδιακόπτης καθυστέρησης έως και 15 ωρών για φρέσκο ψωμί κάθε στιγμή

Ένδειξη "Add" (Προσθήκη) για ιδιαίτερους τύπους ψωμιού με πρόσθετα υλικά

Ψήστε φρατζόλες σε 3 μεγέθη, έως και το μεγάλο μέγεθος των 1,25 κιλών

3 επίπεδα ψησίματος για την κόρα που προτιμάτε

Ποικιλίες για κάθε περίσταση

Εξάρτημα καλουπιού ψωμιού για να δημιουργήσετε τα αγαπημένα σας σχέδια

Τέλεια αποτελέσματα, εύκολα και απλά

Διαισθητική λειτουργία με εύχρηστα κουμπιά για όλους τους χρήστες

Συμπεριλαμβάνεται εύχρηστο βιβλιαράκι συνταγών

Συμπεριλαμβάνεται δοσομετρητής και κουτάλι

Δείτε το ψωμί να φουσκώνει και να ροδίζει από το παράθυρο παρακολούθησης

Μέγιστη ασφάλεια

Ενσωματωμένες αντιολισθητικές λαβές για εύκολο και ασφαλή χειρισμό
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Χαρακτηριστικά

Εξάρτημα καλουπιού ψωμιού

Το Καλούπι ψωμιού είναι ένα μοναδικό εξάρτημα που

σας επιτρέπει να ψήσετε ψωμί σε οποιοδήποτε

σχήμα. Ψήνει μπαγκέτες, φραντζολάκια ή ψωμάκια,

ακόμη και νόστιμα σνακ, όπως πρέτσελ και γιορτινά

ψωμάκια για τα πάρτι σας, που ολόκληρη η

οικογένεια θα λατρέψει. Αποτελείται από δύο

δίσκους, ο καθένας από τους οποίους διαθέτει τρία

διαχωριστικά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε να

δημιουργήσετε διαφορετικά μεγέθη και σχήματα για

τη ζύμη. Μπορείτε να φτιάξετε έως και 12 μικρά

φραντζολάκια – είναι τέλεια όταν στολίζονται με

σπόρους για δείπνο με φίλους ή με τυρί για ένα

γευστικό σνακ – επίσης, συνδυάστε μπαγκέτες με

ψωμάκια ή εναλλακτικά, μην χρησιμοποιήσετε τα

διαχωριστικά και δώστε στη ζύμη όποιο σχήμα

θέλετε. Δείξτε τη δημιουργικότητά σας!

14 ποικιλίες προγραμμάτων

Ο αρτοπαρασκευαστής της Philips διαθέτει 14

προκαθορισμένα προγράμματα για τέλειο ψήσιμο

οποιουδήποτε ψωμιού, από πλούσιο και ωραίο ψωμί

ολικής άλεσης μέχρι ψωμί χωρίς γλουτένη, γαλλικό

ψωμί και ποικιλίες γλυκών. Επίσης, φτιάχνει

πεντανόστιμη ζύμη για μακαρόνια, πίτσα, μπάγκελ,

μπισκότα και γλυκίσματα – και μαρμελάδες, επίσης.

Ό,τι κι αν ψήσετε, είναι πάντα πεντανόστιμο και

εύκολο να γίνει, διότι οι προρυθμίσεις φροντίζουν

για τη θερμοκρασία και το χρόνο για την επίτευξη

των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων. Υπάρχουν

ακόμη και ειδικές ρυθμίσεις για μικρότερα σχήματα

ψωμιού και, εάν βιάζεστε, υπάρχει ένα σύνολο

γρήγορων προγραμμάτων για ψήσιμο στο μισό

χρόνο ή ακόμη και μέσα σε μία ώρα.

Χρονοδιακόπτης καθυστέρησης 15 ωρών

Απολαύστε την ακαταμάχητη μυρωδιά του

φρεσκοψημένου ψωμιού κάθε πρωί – μια πραγματική

απόλαυση και ο τέλειος τρόπος να ξεκινήσετε την

ημέρα σας! Απλά ρυθμίστε τον καθημερινό

χρονοδιακόπτη την προηγούμενη νύχτα και ο

αρτοπαρασκευαστής θα προετοιμάσει και θα ψήσει τη

φρατζόλα σας ενώ εσείς κοιμάστε, ώστε να φάτε

φρεσκοψημένο ψωμί τη στιγμή που θα ξυπνήσετε ή

όποτε θέλετε.

Ένδειξη προσθήκης υλικών

Ψήστε ιδιαίτερους τύπους ψωμιού με πεντανόστιμα

πρόσθετα υλικά όπως καρπούς ή αποξηραμένα

φρούτα – είναι εύκολο και διασκεδαστικό. Μόλις

εμφανιστεί η ένδειξη "add" (προσθήκη), απλά

προσθέστε τα επιπλέον συστατικά στη ζύμη και

αφήστε τον αρτοπαρασκευαστή να κάνει τα μαγικά

του. Προσθέστε ό,τι σας αρέσει – καρπούς, σπόρους,

ελιές, αποξηραμένα φρούτα, τυρί, κρεμμύδι, μπέικον,

αμυγδαλωτά, σοκολάτα και πολλά περισσότερα για

ιδιαίτερους τύπους ψωμιού και απίστευτα γευστική

διαφορά!

Εύχρηστα κουμπιά

Τα κουμπιά λειτουργίας του αρτοπαρασκευαστή

έχουν τοποθετηθεί με έξυπνο τρόπο με σκοπό την

εύκολη ρύθμιση των προγραμμάτων. Αρχικά,

επιλέξτε τον τύπο ψωμιού, στη συνέχεια το βάρος

ανάλογα με τη συνταγή και το επίπεδο ψησίματος (ή

απλά χρησιμοποιήστε την προρύθμιση επιπέδου

ψησίματος) και, τέλος, ξεκινήστε το πρόγραμμα. Τα

μεγάλα, φιλικά προς το χρήστη εικονίδια

υποδεικνύουν με σαφήνεια τη λειτουργία του κάθε

κουμπιού και μια οθόνη LCD επιβεβαιώνει τις

επιλογές που πραγματοποιείτε.

Πολύ μεγάλο μέγεθος ψωμιού

Μην ανησυχείτε μήπως χρησιμοποιείτε μεγαλύτερη

ποσότητα ψωμιού ή ξεμείνετε εάν προορίζεται για

λίγα ακόμη άτομα. Χρησιμοποιήστε την επιπλέον

χωρητικότητα και τις σαφείς ενδείξεις του

αρτοπαρασκευαστή για να ψήσετε μεσαίου μεγέθους,

μεγάλες και εξαιρετικά μεγάλες φρατζόλες 750 γρ., 1

κ. και 1,25 κ.

3 βαθμίδες ψησίματος

Μπορείτε να απολαμβάνετε το ψωμί όπως σας

αρέσει με τρία επίπεδα ψησίματος. Επιλέξτε

ανοιχτόχρωμη, μεσαία ή σκουρόχρωμη κόρα,

ανάλογα με την προτίμησή σας και τις αγαπημένες

σας συνταγές.

Συμπεριλαμβάνεται εύχρηστο βιβλιαράκι συνταγών

Κάποιες φορές σας αρέσει να δοκιμάζετε κάτι νέο; Το

εύχρηστο βιβλίο συνταγών σάς δείχνει πώς να

φτιάχνετε ιδιαίτερους τύπους ψωμιού και διαθέτει

πολλά γευστικά μυστικά και συμβουλές για την

προσθήκη των αγαπημένων σας υλικών ώστε να

φτιάχνετε κάτι ιδιαίτερο με τη βοήθεια κάθε

συνταγής. Επιπλέον, οι οδηγίες είναι σαφείς και

εύκολες στην εκτέλεσή τους, ακόμη και εάν δεν έχετε

χρησιμοποιήσει ποτέ στο παρελθόν

αρτοπαρασκευαστή.
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Προδιαγραφές

Γενικές προδιαγραφές

Αρ. προγραμμάτων: 14

Ώρες στο χρονοδιακόπτη καθυστέρησης: 15

Ένδειξη προσθήκης υλικών

Χωρητικότητα ψωμιού: 750 γρ., 1000 γρ., 1,25 κ.

Λειτουργία με ένα πάτημα

Πρόγραμμα ζύμωσης: Ζυμάρια, γενικά (πίτσα,

μπισκότα, μπάγκελ, κ.λπ.)

Βιβλίο συνταγών

Γρήγορο πρόγραμμα

Μόνο ψήσιμο

Πρόγραμμα μαρμελάδας

Ειδικά προγράμματα: Καλούπι ψωμιού, Καλούπι για

γλυκά

Επίπεδα ψησίματος: 3

Περίοδος θέρμανσης: 1 ώρα

Παράθυρο παρακολούθησης

Παράθυρο παρακολούθησης

Αρ. αναδευτήρων: 2

Οθόνη LCD

Αντιθερμικό εξωτερικό τοίχωμα

Αντιολισθητικά πέλματα

Σύστημα τύλιξης καλωδίου

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ

Δοχείο ψησίματος: Έως και 1,25 κ.

Αναδευτήρας(ες)

Δοσομετρητής

Κουτάλι μέτρησης

Πρόσθετα σκεύη: Λεπίδα κοπής και πινέλο

μαγειρικής

Εξάρτημα ψησίματος: Καλούπι ψωμιού με

αφαιρούμενα διαχωριστικά

Προδιαγραφές σχεδίασης

Χρώμα(τα): Μαύρο, κόκκινο & βουρτσισμένο inox

Υλικό κατασκευής

Κυρίως σώμα: PC πλαστικό, SS μέταλλο, γυαλί

Δοχείο ψησίματος: Ανοδιωμένο αλουμίνιο με διπλή

αντικολλητική επίστρωση

Αναδευτήρας ανάμειξης: Χυτοπρεσαριστό με

αντικολλητική επίστρωση

Εξάρτημα ψησίματος: Ανοδιωμένο αλουμίνιο με

αντικολλητική επίστρωση

Στοιχεία logistic

Μέγεθος συσκευασίας: 420x277x301 (ΜxΠxΥ) χιλ.

Βάρος προϊόντος: 7,7 κ.
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