
 

Уред за готвене на

пара

Daily Collection

  5 л 900 W

Ръчен таймер

Ароматизатор, без бисфенол-A

Пластмаса бяло/ зелено

 

HD9104/00

Чистият вкус на задушена на пара храна
Уред за готвене на пара с ароматизатор

Уред за готвене на пара Philips с идеални настройки за всяко меню.

Здравословно приготвяне на вкусна храна

Ароматизаторът обогатява вкуса с ароматни пресни и сухи подправки

Здравословното готвене на пара запазва хранителните вещества в храната

Таймер за настройки за риба, зеленчуци, ориз и други

Лесно приготвяне на пълно меню наведнъж

2 кошници за задушаване на различни продукти наведнъж

С вместимост от 5 л побира цяло пиле

Поставка за яйца

Интелигентно и удобно използване

Капак против прокапване

Частите са подходящи за съдомиялна

Лесно пълнене с вода

Кошници с поставяне една върху друга за лесно съхранение



Уред за готвене на пара HD9104/00

Акценти

Ароматизатор

Уникалният ароматизатор на уреда за готвене на

пара Philips добавя прелестните аромати на билки и

подправки, като придава истински вкус на ястията на

пара. Просто изсипете своите подправки в

усилвателя и оставете парата да свърши останалото.

Топлината от парата освобождава приятния аромат

от подправките и той изцяло се пропива в храната,

като добавя неустоим вкус и мирис.

Здравословно готвене на пара

Здравословното готвене на пара запазва

хранителните вещества в храната

Таймер за настройки

Таймер за настройки за риба, зеленчуци, ориз и други

2 кошници

2 кошници, за да задушавате едновременно различни

продукти.

Вместимост 5 л

С вместимост от 5 л побира цяло пиле

Поставка за яйца

Кошницата побира 6 яйца.

Капак против прокапване

Капак против прокапване

Почистване на частите в съдомиялна

Частите са подходящи за съдомиялна

Лесно доливане на вода

Лесно доливане на вода в резервоара по време на

работа.

Кошници с поставяне една върху друга

Кошници с поставяне една върху друга за лесно

съхранение



Уред за готвене на пара HD9104/00

Спецификации

Спецификации на дизайна

Материал: Пластмаса

Цвят (цветове): Бяло и зелено

Приложени аксесоари

Поставка за яйца

Общи спецификации

Неплъзгащи се крачета

Индикаторна лампа

Хладни дръжки

Индикатор за ниво на водата

Брой етажи:

2 бр.

Защита от прегряване и изкипяване

Прибиране на кабела

Технически данни

Захранване: 900 W

Напрежение: 220 – 240 V

Честота: 50/60 Hz

Дължина на кабела: 80 см

Капацитет (макс.):

2,5 + 2,9 л

Обем на воден резервоар: 1 л
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