
 

Garintuvas

Daily Collection

 
5 L 900 W

Rankinis laikmatis

Sietelis, indas sriubai/ryžiams

Plastikinis, baltas / smėlio
spalvos

 

HD9115/00

Subtilus garuose troškinto maisto skonis
Su žolelių / prieskonių sieteliu

Pasirinkite tinkamus nustatymus ir gaminkite maistą garuose.

Skanių patiekalų ruošimas sveikai

Žolelių ir prieskonių sietelis pagardina maistą žalumynais ir prieskoniais

Gaminant garuose išsaugomos maistingosios medžiagos

Tiksliai nustatomas laikmatis žuviai, daržovėms, ryžiams ir kitiems produktams ruošti

Iškart pagaminkite visą patiekalą

2 indai, kad garuose galėtumėte ruošti kelis produktus vienu metu

5 l talpa

Kiaušinių lentyna

Garinimo dubuo, skirtas sriuboms, troškiniams, ryžiams ir pan. ruošti

Sumanu ir patogu naudoti

Lašėjimą sustabdantis dangtelis

Visas dalis galima plauti indaplovėje

Lengva pripildyti vandens

Patogiai vienas ant kito sudedami indai, kad būtų patogu sandėliuoti



Garintuvas HD9115/00

Ypatybės

Žolelių / prieskonių sietelis

Jei garindami naudosite unikalų „Philips“

žolelių / prieskonių sietelį, pagardinsite maistą

maloniu žalumynų ir prieskonių aromatu.

Tiesiog įberkite savo mėgstamiausių žalumynų

ir prieskonių į sietelį ir leiskite garams atlikti

likusį darbą. Garų karščiu skleidžiamas

malonus žalumynų ir prieskonių aromatas,

kuris pagardina maistą.

Sveikas gaminimo būdas garuose

Gaminant garuose išsaugomos maistingosios

medžiagos

Maisto ruošimui nustatomas laikmatis

Tiksliai nustatomas laikmatis žuviai,

daržovėms, ryžiams ir kitiems produktams

ruošti

2 indai

2 indai, kad vienu kartu galėtumėte paruošti

skirtingus produktus.

5 l talpa

5 l talpa

Kiaušinių lentyna

Kiekviename inde telpa 6 kiaušiniai.

Garinimo dubuo

Garinimo dubuo, skirtas sriuboms, troškiniams,

ryžiams ir pan. ruošti

Lašėjimą sustabdantis dangtelis

Lašėjimą sustabdantis dangtelis

Galima plauti indaplovėje

Visas dalis galima plauti indaplovėje

Lengva pripildyti vandens pakartotinai

Lengva pripildyti vandens naudojant.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.



Garintuvas HD9115/00

Specifikacijos

Projektinės specifikacijos

Medžiaga: Plastikas

Spalva (-os): Balta ir smėlio spalva

Pridėti priedai

Kiaušinių lentyna

Indas ryžiams / sriubai / maistui

Bendrosios specifikacijos

Neslystančios kojelės

Įjungimo lemputė

Neįkaistančios rankenos

Vandens lygio indikatorius

Indų skaičius: 2 vnt.

Apsauga nuo perkaitimo ir visiško vandens

išgaravimo

Laido laikymas

Techniniai duomenys

Maitinimas: 900 W

Įtampa: 220-240 V

Dažnis: 50/60 Hz

Maitinimo laido ilgis: 80 cm

Talpa (maks.): 2,6 + 2,9 l

Vandens bakelio talpa: 1 l
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