
 

Ατμομάγειρας

Daily Collection

  5 L, 900 W

Μη αυτόματος χρονοδιακόπτης

Ενίσχυση αρωμάτων, χωρίς BPA

Πλαστικό, λευκό/πράσινο

 

HD9104/00

Η καθαρή γεύση του φαγητού στον ατμό
Ατμομάγειρας με έγχυση αρωμάτων

Ατμομάγειρας Philips, με ιδανικές ρυθμίσεις για το κάθε γεύμα.

Μαγειρέψτε νόστιμα γεύματα με υγιεινό τρόπο

Η ενίσχυση αρωμάτων προσθέτει γεύση, με πεντανόστιμα μυρωδικά και καρυκεύματα

Με το υγιεινό μαγείρεμα στον ατμό όλα τα θρεπτικά συστατικά μένουν στο φαγητό.

Χρονοδιακόπτης φαγητού για ψάρι, λαχανικά, ρύζι και άλλα

Ο εύκολος τρόπος για να ετοιμάσετε ένα πλήρες γεύμα με μία κίνηση

2 καλάθια για να μαγειρεύετε στον ατμό περισσότερα συστατικά ταυτόχρονα

Χωρητικότητα 5 λίτρων

Σχάρα για αυγά

Έξυπνος και πρακτικός χειρισμός

Καπάκι με προστασία σταξίματος

Τα εξαρτήματα πλένονται στο πλυντήριο

Εύκολη αναπλήρωση νερού

Καλάθια με δυνατότητα στοίβαξης για εύκολη αποθήκευση
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Χαρακτηριστικά

Ενίσχυση αρωμάτων

Η μοναδική λειτουργία ενίσχυσης αρωμάτων του

ατμομάγειρα Philips προσθέτει το άρωμα των

μυρωδικών και των μπαχαρικών, προσδίδοντας

ακόμα περισσότερη γεύση στο μαγείρεμα στον ατμό.

Εσείς ρίξτε τα αγαπημένα σας μυρωδικά και

μπαχαρικά στον ενισχυτή και αφήστε τον ατμό να

κάνει τα υπόλοιπα. Η θερμότητα του ατμού

απελευθερώνει τα αρώματα, τα οποία διεισδύουν στο

φαγητό χαρίζοντάς του μοναδική γεύση.

Υγιεινό μαγείρεμα στον ατμό

Με το υγιεινό μαγείρεμα στον ατμό όλα τα θρεπτικά

συστατικά μένουν στο φαγητό.

Χρονοδιακόπτης φαγητού

Χρονοδιακόπτης φαγητού για ψάρι, λαχανικά, ρύζι

και άλλα

2 καλάθια

2 καλάθια για να μαγειρεύετε στον ατμό διάφορα

συστατικά ταυτόχρονα.

Χωρητικότητα 5 λίτρων

Χωρητικότητα 5 λίτρων

Σχάρα για αυγά

Χωράει 6 αυγά ανά καλάθι.

Καπάκι με προστασία σταξίματος

Καπάκι με προστασία σταξίματος

Μέρη που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων

Τα εξαρτήματα πλένονται στο πλυντήριο

Εύκολη αναπλήρωση νερού

Εύκολο γέμισμα το δοχείου ενώ χρησιμοποιείται.

Στοιβαζόμενα καλάθια

Καλάθια με δυνατότητα στοίβαξης για εύκολη

αποθήκευση
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Προδιαγραφές

Προδιαγραφές σχεδίασης

Υλικό κατασκευής: Πλαστικό

Χρώμα(τα): Λευκό και πράσινο

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ

Σχάρα για αυγά

Γενικές προδιαγραφές

Αντιολισθητικά πέλματα

Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας

Αντιθερμικές λαβές

Ένδειξη στάθμης νερού

Αριθμός βάσεων:

2 τεμάχια

Προστασία από υπερθέρμανση και βρασμό εν κενώ

Σύστημα τύλιξης καλωδίου

Τεχνικές προδιαγραφές

Ισχύς: 900 W

Τάση: 220-240 volt

Συχνότητα: 50/60 Hz

Μήκος καλωδίου: 80 εκ.

Χωρητικότητα (μέγ.):

2,5 + 2,9 L

Χωρητικότητα δοχείου νερού: 1 L
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