
 

Parní hrnec

Daily Collection

 
5 l, 900 W

Ruční časovač

Zvýrazňovač chutí, bez BPA

Plast, bílá/zelená

 

HD9104/00

Čistá chuť pokrmů připravovaných v páře
Napařovač se zvýrazněním vůně

Napařovač Philips s dokonalým nastavením pro každé jídlo.

Zdravý způsob přípravy chutných pokrmů

Zvýraznění vůně přidává další chutě čerstvých bylinek a koření

Zdravé vaření v páře zachovává živiny v pokrmech

Nastavení času pro ryby, zeleninu, rýži a další pokrmy

Snadná příprava a dokončení pokrmu v jednom kroku

2 košíky pro přípravu několika přísad v páře najednou

Kapacita 5 l pro celé kuře

Držák na vejce

Chytrá a praktická manipulace

Tácek proti odkapávání

Součásti lze mýt v myčce

Lze snadno naplnit vodou

Stohovatelné nádoby pro snadné ukládání



Parní hrnec HD9104/00

Přednosti

Zvýraznění vůně

Unikátní zvýrazňovač vůně pro parní hrnec

Philips přidává lahodnou vůni bylinek a koření

a přináší do přípravy pokrmů v páře ještě

bohatší chutě. Jednoduše vhoďte do

zvýrazňovače své oblíbené bylinky a koření,

pára se postará o zbytek. Teplo páry uvolní

z bylinek a koření vůni, která důkladně naplní

pokrm lákavou chutí.

Zdravé vaření v páře

Zdravé vaření v páře zachovává živiny

v pokrmech

Časovač pokrmů

Nastavení času pro ryby, zeleninu, rýži a další

pokrmy

2 košíky

2 košíky pro přípravu různých přísad najednou.

Kapacita 5 l

Kapacita 5 l pro celé kuře

Držák na vejce

Do košíku se vejde 6 vajec.

Tácek proti odkapávání

Tácek proti odkapávání

Části lze mýt v myčce

Součásti lze mýt v myčce

Snadné plnění vodou

Snadné doplňování vody do nádržky během

používání.

Stohovatelné nádoby

Stohovatelné nádoby pro snadné ukládání



Parní hrnec HD9104/00

Specifikace

Specifikace provedení

Materiál: Plastový

Barva(y): Bílá a zelená

Včetně příslušenství

Držák na vejce: Ano

Obecné specifikace

Protiskluzové podložky: Ano

Kontrolka zapnutí přístroje: Ano

Chladné rukojeti: Ano

Kontrolka úrovně hladiny: Ano

Počet nádob: 2 ks

Ochrana proti přehřátí a vaření bez vody: Ano

Úložný prostor pro kabel: Ano

Technické údaje

Spotřeba: 900 W

Napětí: 220–240 V

Frekvence: 50/60 Hz

Délka kabelu: 80 cm

Kapacita (max.): 2,5 + 2,9 l

Objem nádržky na vodu: 1 l
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