
 

Aparat de gătit cu
aburi

Daily Collection

 
5 l 900 W

Cronometru manual

Intensificator de arome, fără
BPA

Plastic, alb/verde

 

HD9104/00

Gustul pur al alimentelor preparate la abur
Aparat de gătit cu aburi, cu intensificator de arome

Aparatul de gătit cu aburi de la Philips cu setări perfecte pentru fiecare masă.

O metodă sănătoasă de a găti mese gustoase

Intensificatorul de arome adaugă gust folosind plante şi condimente delicioase

Prepararea sănătoasă la abur păstrează elementele nutritive în alimente

Cronometru cu setare pentru peşte, legume, orez şi multe altele

Găteşte cu uşurinţă o masă completă dintr-o şarjă

2 coşuri pentru gătire simultană la abur a mai multor ingrediente

Capacitate de 5 l

Raft pentru ouă

Manevrare inteligentă şi comodă

Capac antipicurare

Toate piesele pot fi spălate în maşină

Uşor de umplut cu apă

Coşuri ce se pot etaja pentru depozitare uşoară



Aparat de gătit cu aburi HD9104/00

Repere

Intensificator de arome

Intensificator unic de arome al aparatului de

gătit cu aburi de la Philips adaugă gustul

delicios al plantelor aromatice şi al

condimentelor, oferind şi mai multă savoare

gătitului la aburi. Doar adaugă plantele

aromatice şi condimentele tale preferate în

intensificator şi lasă aburul să aibă grijă de

restul. Căldura aburului eliberează aromele

delicate din plantele aromatice şi condimente,

care infuzează alimentele cu arome apetisante.

Preparare sănătoasă la abur

Prepararea sănătoasă la abur păstrează

elementele nutritive în alimente

Cronometru cu setare pentru alimente

Cronometru cu setare pentru peşte, legume,

orez şi multe altele

2 coşuri

2 coşuri pentru gătire simultană la abur a mai

multor ingrediente diferite.

Capacitate de 5 l

Capacitate de 5 l

Raft pentru ouă

Coş pentru 6 ouă.

Capac antipicurare

Capac antipicurare

Componente lavabile în maşină

Toate piesele pot fi spălate în maşină

Reumplere uşoară cu apă

Reumplere uşoară a rezervorului în timpul

utilizării.

Coşuri care fi aşezate unul peste celălalt

Coşuri ce se pot etaja pentru depozitare uşoară



Aparat de gătit cu aburi HD9104/00

Specificaţii

Specificaţii de design

Material: Plastic

Culori: Alb şi verde

Accesorii incluse

Raft pentru ouă

Specificaţii generale

Sistem anti-alunecare

Indicator alimentare

Mânere reci la atingere

Indicator nivel apă

Număr de coşuri: 2 buc.

Protecţie împotriva supraîncălzirii şi

vaporizării apei

Sistem depozitare cablu

Specificaţii tehnice

Alimentare: 900 W

Tensiune: 220-240 V

Frecvenţă: 50/60 Hz

Lungime cablu: 80 cm

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

Capacitate rezervor de apă: 1 l
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