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Descoperiţi arome mai puternice
Adăugaţi-vă propriile preferinţe cu intensificatorul de arome

Aparatul de gătit cu aburi dotat cu funcţia unică a Intensificatorului de arome

desăvârşeşte alimentele cu gustul delicios al plantelor aromatice şi al

condimentelor. Caracteristici inteligente, precum cronometrul de 60 de minute,

orificiul extern de alimentare cu apă şi componentele lavabile în maşina de spălat

vase, fac ca gătirea la aburi să fie cât mai uşoară cu putinţă.

Descoperiţi arome mai puternice

Intensificatorul de arome desăvârşeşte alimentele cu gustul delicios al plantelor

aromatice şi al condimentelor

Doar puţin efort

Cronometru de 60 de minute cu semnal de "pregătit" şi oprire automată

Componente lavabile în maşina de spălat vase pentru curăţare uşoară

Orificiu extern pentru apă pentru a reumple rezervorul la utilizare

Caracteristici inteligente

Cu sistemul de stocare a cablului bucătăria va fi liberă şi curată

Tava de scurgere detaşabilă de 500 ml este uşor de scurs şi curăţat

Coşurile etajate utilizează mai puţin spaţiu pentru depozitare



Aparat de gătit cu aburi HD9120/55

Repere Specificaţii

Intensificatorul de arome

Unicul Intensificator de arome adaugă gustul

delicios al plantelor aromatice şi al

condimentelor, oferind şi mai multă savoare

gătitului la aburi. Doar adăugaţi plantele

aromatice şi condimentele dvs. preferate în

intensificator şi lăsaţi ca aburul să aibă grijă

de restul. Căldura aburului eliberează aromele

delicate din plantele aromatice şi condimente,

care infuzează alimentele cu arome apetisante.

Cronometru de 60 de minute

Cronometru de 60 minute cu semnal de

"pregătit" şi oprire automată.

Componente lavabile în maşină

Componente lavabile în maşina de spălat vase

pentru curăţare uşoară.

Orificiu extern de alimentare cu apă

Orificiu extern de alimentare cu apă pentru a

reumple rezervorul după utilizare.

Coşuri etajate pentru gătire la aburi

Coşurile etajate pentru gătire la aburi

utilizează mai puţin spaţiu pentru depozitare.

Specificaţii generale

Număr de coşuri: 3 buc.

Indicator nivel apă

Protecţie împotrivă supraîncălzirii şi

vaporizării complete a apei

Mânere reci la atingere

Sistem anti-alunecare

Indicator alimentare

Specificaţii tehnice

Alimentare: 900 W

Tensiune: 220-240 V

Frecvenţă: 50/60 Hz

Lungime cablu: 100 cm

Capacitate coşuri: 2,5 / 2,6 / 3,5 l

Capacitate rezervor de apă: 1,1 l

Specificaţii de design

Material: Plastic

Culori: Alb cu accente portocalii

Accesorii incluse

Recipient pemtru orez/supă/alimente: 1,2 l

Raft pentru ouă

Greutate şi dimensiuni

Greutate aparat: 2,3 kg

Dimensiuni produs (L x Î x A): 312 x 450 x

228 mm
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