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A párolt ételek tiszta zamata
Aromatartó edénnyel

Tökéletes párolási beállítások minden ételhez

Ízletes ételek készítésének egészséges módja

Az aromatartó a fűszerek aromájával bolondítja meg ételeit

Az egészséges párolás megőrzi az ételben lévő tápanyagokat

Beállítható időzítő halhoz, zöldségekhez, rizshez és sok minden máshoz

Főzzön meg egyszerűen egy teljes menüt egyszerre

2 párolóedény többféle hozzávaló egyidejű párolásához

5 literes kapacitás, egy egész csirke is belefér

Tojástartó rekesz

Párolóedény leveshez, pörkölthöz, rizshez és sok minden máshoz

Praktikus és kényelmes kezelés

Csepegésmentes fedél

Az alkatrészek mosogatógépben tisztíthatók

Egyszerűen feltölthető vízzel

Egymásba helyezhető edények az egyszerű tároláshoz



Ételpároló HD9115/00

Fénypontok

Aromatartó edény

A Philips pároló egyedi aromatartója a

fűszerek aromájával bolondítja meg ételeit,

még inkább valódi ízt biztosítva a párolásnak.

Tegye kedvenc fűszereit az ízfokozóba, a többit

pedig bízza a gőzre. A párolóból felszálló gőz

kioldja a fűszerek finom aromáját, amely

ínycsiklandó ízeivel alaposan átjárja az

ételeket.

Egészséges párolás

Az egészséges párolás megőrzi az ételben

lévő tápanyagokat

Beállítható időzítő az ételekhez

Beállítható időzítő halhoz, zöldségekhez,

rizshez és sok minden máshoz

2 párolóedény

2 párolóedény különböző hozzávalók egyidejű

párolásához.

5 literes kapacitás

5 literes kapacitás, egy egész csirke is belefér

Tojástartó rekesz

6 tojás fér bele egyszerre.

Párolóedény

Párolóedény leveshez, pörkölthöz, rizshez és

sok minden máshoz

Csepegésmentes fedél

Csepegésmentes fedél

Mosogatógépben mosható alkatrészek

Az alkatrészek mosogatógépben tisztíthatók

Egyszerű vízfeltöltés

Egyszerűen újratöltheti a tartályt használat

közben.

A Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Kivitelezési jellemzők

Anyag: Műanyag

Szín(ek): Fehér és bézs

Mellékelt tartozékok

Tojástartó rekesz

Tál rizshez/leveshez/ételekhez

Általános jellemzők

Csúszásmentes talp

Bekapcsolás jelzőfény

Hőszigetelt fogantyúk

Vízszintjelző

Edények száma: 2 db

Túlmelegedés és elpárolgás elleni védelem

Vezetéktárolás

Műszaki adatok

Tápellátás: 900 W

Feszültség: 220-240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Vezetékhossz: 80 cm

Maximális űrtartalom: 2,6 + 2,9 l

A víztartály űrtartalma: 1 l
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