
Domácí pekárna

Viva Collection

 
14 nabídek (vč. jogurtu)

1 000 g

Černá

Časovač s odl. začátku pečení o
13 hod.

 

HD9046/90

Vstávejte každý den s čerstvým pečivem
Připravte libovolnou příchuť. Je to snadné a lahodné!

Zamilujete se do neodolatelné vůně čerstvého teplého chleba, který budete mít

každé ráno! A je to tak jednoduché… Večer přidejte suroviny, nastavte časovač

s odložením začátku pečení na následující ráno a domácí pekárna už zařídí vše

potřebné sama.

Pečivo přesně podle vás

14 přednastavených programů na pečení chleba, přípravu těsta, džemů a dokonce i

jogurtů

3 úrovně opékání, abyste si mohli vybrat kůrku, která vám chutná

Můžete upéct dvě velikosti bochníku o hmotnosti až 1 kg

Časovač s odl. začátku pečení až o 13 hodin, aby čerstvý chléb voněl k snídani

Indikátor „Přidat“ pro speciální chleby se zvláštními přísadami

Snadné dosažení skvělých výsledků

Přívětivý design s velmi tichým provozem (< 55 dbA) a kompaktním vzhledem

Velmi pohodlné umístění ovládacího panelu pro všechny uživatele

Včetně užitečné brožurky s recepty

Včetně odměrky a lžíce

Velké kontrolní okénko umožňuje sledovat kynutí a hnědnutí chleba

Vychutnejte si svůj domácí jogurt

Nádoba na jogurt přiložena



Domácí pekárna HD9046/90

Přednosti

14 programů pro chléb a džem

Domácí pekárna Philips má

14 přednastavených programů pro snadné a

dokonalé upečení jakéhokoli chleba, od

hutného a chutného celozrnného po

bezlepkový, francouzský nebo sladký. Vyrábí

také speciální chleby, například borodinský a

velikonoční, a také výborné těsto na těstoviny.

Dokáže připravit i džemy. Ať pečete cokoli, vždy

to bude lahodné a snadné, protože

přednastavené programy se postarají o teplotu

i čas nutné pro co nejlepší výsledky. Pokud

spěcháte, máte k dispozici rychlý program pro

rychlejší výsledky nebo dokonce i super rychlý

program pro pečení za pouhou hodinu.

3 úrovně opékání

Díky pokročilému systému řízení teploty si

s domácí pekárnou Philips VIVA můžete

vychutnat svůj chléb přesně tak, jak to máte

rádi: s jemnou, střední nebo tmavou kůrkou.

Stačí k tomu jediné stisknutí na ovládacím

panelu.

2 volby velikosti chleba

Upečte to správné množství chleba podle svých

potřeb. Jednoduše si na ovládacím panelu

zvolte velikosti bochníku a upečte středně velký

(750 g) nebo velký (1 000 g) podle toho, jaký

právě potřebujete.

Až 13hodinový časovač

Vychutnejte si každé ráno vůni čerstvého

teplého chleba – skutečnou lahůdku a

dokonalý způsob, jak začít den! Stačí večer

předem nastavit časovač s odložením začátku

pečení a domácí pekárna bochník připraví a

upeče, zatímco budete spát. Čerstvě upečený

chleba si sníte, až se probudíte nebo kdykoli

budete mít chuť.

Indikátor pro přidání surovin

Během míchání pekárna „pípá“, aby vás

upozornila, že můžete v případě potřeby přidat

další speciální přísady pro speciální chléb.

Tichá (<55 dBA) a kompaktní

Pekárna má velice uživatelsky přívětivý design

s velmi tichým provozem (55 dbA). Probudí vás

tedy vůně čerstvého chleba, nikoli hluk. Její

kompaktní vzhled se skvěle hodí do jakékoli

moderní kuchyně.

Velmi pohodlný ovládací panel

Velmi pohodlné umístění ovládacího panelu

pro všechny uživatele

Včetně malého receptáře

Včetně užitečné brožurky s recepty

Včetně odměrky a lžíce

Včetně odměrky a lžíce

Velké kontrolní okénko

Velké kontrolní okénko umožňuje sledovat

kynutí a hnědnutí chleba

Příprava jogurtu

Vychutnejte si domácí jogurt připravený

pomocí speciálního programu na přípravu

jogurtu. Nádoba na jogurt je přiložena. Víko

vám usnadní ukládání.



Domácí pekárna HD9046/90

Specifikace

Včetně příslušenství

Pečicí nádoba: Až do 1 kg

Odměrka: Ano

Odměrná lžíce: Ano

Lopatka (lopatky): Ano

Nádoba na jogurt s víkem: Ano

Specifikace provedení

Barva(y): Černá

Obecné specifikace

Signál přidání přísad: Ano

Kapacita chleba: 750 g, 1 kg

Úrovně opékání: 3

Provedení Cool Wall: Ano

Program těsta: Těstoviny, obecné (pizza,

sušenky, bagely apod.)

Hodiny časovače s odložením začátku pečení:

13

Program džemu: Ano

Displej LCD: Ano

Počet lopatek: 1

Počet programů: 14

Protiskluzové podložky: Ano

Jednodotykový provoz: Ano

Rychlý program: Ano

Receptář: Ano

Doba ohřívání: 1 hodina

Program na přípravu jogurtu: Ano

Materiál

Pečicí nádoba: Hliníková slitina

Hlavní část: Plast PP

Míchací lopatka: Hliníková slitina
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