
 

Parní hrnec

Viva Collection

 

9 l, 900 W

Ruční časovač

 

HD9120/00

Objevte plnější chutě
Přidejte svou vlastní chuť pomocí zvýrazňovače chutí

Zvýrazňovač chutí dodává pokrmům skvělou vůni bylinek a koření. V napařovací

míse XL parního hrnce Philips HD9120/00 lze připravovat oblíbené polévky,

dušené pokrmy, kaše, rýže apod. Stačí nastavit časovač a můžete začít.

Objevte plnější chutě

Zvýrazňovač chutí vylepšuje chuť pomocí lahodných bylinek a koření

Napařovací mísa XL na polévky, dušení, rýži atd.

Jen minimum námahy

Jednotlivé části lze mýt v myčce

60minutový časovač

Vnější otvor pro plnění vodou

Chytré funkce

Vyjímatelná 500ml nádobka na odkapávání se snadno vylévá a čistí

Úložný prostor pro kabel

Stohovatelné nádoby na vaření v páře

Odnímatelná dna umožňují připravovat v páře větší kousky jídla



Parní hrnec HD9120/00

Přednosti Specifikace

Zvýrazňovač chutí

Unikátní zvýrazňovač chutí pro parní hrnec

Philips přidává lahodnou vůní 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.

Napařovací mísa XL

V napařovací míse XL lze rodině připravovat

více různých chutných pokrmů. Napařovací

mísa XL na polévky, dušení, rýži atd.

60minutový časovač

60minutový časovač se signálem „připraveno“

a funkcí automatického vypnutí.

Vnější otvor pro plnění vodou

Vnější otvor pro plnění nádobky vodou během

používání.

Stohovatelné nádoby na vaření v páře

Do sebe zapadající nádoby na vaření v páře

vyžadují méně místa pro uložení.

Jednotlivé části lze mýt v myčce

Snadné čištění díky částem, které lze mýt

v myčce.

Specifikace provedení

Materiál: Plastový

Barva(y): Bílá s levandulovými nádechy

Včetně příslušenství

Napařovací mísa XL: 2,5 l

Držák na vejce: Ano

Obecné specifikace

Protiskluzové podložky: Ano

Kontrolka zapnutí přístroje: Ano

Chladné rukojeti: Ano

Indikátor úrovně hladiny: Ano

Ochrana proti přehřátí a vaření bez vody: Ano

Počet nádob: 3 ks

Hmotnost a rozměry

Váha přístroje: 2,3 kg

Rozměry výrobku (Š x H x V):

364 x 450 x 228 mm

Technické údaje

Spotřeba: 900 W

Napětí: 220–240 V

Frekvence: 50/60 Hz

Délka kabelu: 100 cm

Objem nádob: 2,5 / 2,6 / 3,5 l

Objem nádržky na vodu: 1,1 l
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