
Ατμομάγειρας

Viva Collection

  9L 900W

Μη αυτόματος χρονοδιακόπτης

 
HD9120/91

Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
Προσθέστε τη δική σας γεύση με τον ενισχυτή γεύσης

Το Flavour Booster ενισχύει το φαγητό σας με υπέροχα αρώματα από βότανα και μπαχαρικά. Μπορείτε να παρασκευάσετε την

αγαπημένη σας σούπα, βραστά φαγητά, χυλούς, ρύζι και πολλά ακόμη στο τεράστιο δοχείο ατμού του ατμομάγειρα HD9120/91

της Philips. Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη και είστε έτοιμοι!

Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις

Ο ενισχυτής προσθέτει περισσότερη γεύση, με πεντανόστιμα μυρωδικά και καρυκεύματα

Τεράστιο δοχείο ατμού για σούπα, βραστά φαγητά, ρύζι και πολλά ακόμη

Με λίγη μόνο προσπάθεια

Μέρη πλενόμενα στο πλυντήριο

Χρονόμετρο 60 λεπτών

Εξωτερικό άνοιγμα εισόδου νερού

Έξυπνα χαρακτηριστικά

Αποσπώμενος δίσκος σταξίματος 500 ml για εύκολο άδειασμα και καθαρισμό

Σύστημα τύλιξης καλωδίου

Βάσεις με δυνατότητα στοίβαξης

Αφαιρούμενες βάσεις για να μαγειρεύετε στον ατμό μεγαλύτερα τεμάχια φαγητού



Ατμομάγειρας HD9120/91

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Ενισχυτής γεύσης

Ο μοναδικός ενισχυτής γεύσης του ατμομάγειρα

Philips προσθέτει το άρωμα των μυρωδικών και των

μπαχαρικών, προσδίδοντας ακόμα περισσότερη

γεύση στο μαγείρεμα στον ατμό. Εσείς ρίξτε τα

αγαπημένα σας μυρωδικά και μπαχαρικά στον

ενισχυτή και αφήστε τον ατμό να κάνει τα υπόλοιπα.

Η θερμότητα του ατμού απελευθερώνει τα αρώματα,

τα οποία διεισδύουν στο φαγητό χαρίζοντάς του

μοναδική γεύση.

Τεράστιο δοχείο ατμού

Με το τεράστιο δοχείο ατμού μπορείτε να ετοιμάζετε

ακόμη περισσότερα νόστιμα γεύματα για την

οικογένειά σας. Τεράστιο δοχείο ατμού για σούπα,

βραστά φαγητά, ρύζι και πολλά ακόμη.

Χρονόμετρο 60 λεπτών

Χρονόμετρο 60 λεπτών με ένδειξη ετοιμότητας και

αυτόματη διακοπή λειτουργίας.

Εξωτερικό άνοιγμα εισόδου νερού

Εξωτερικό άνοιγμα εισόδου νερού για γέμισμα του

δοχείου κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Βάσεις με δυνατότητα στοίβαξης

Βάσεις μαγειρέματος στον ατμό με δυνατότητα

στοίβαξης για εξοικονόμηση χώρου κατά την

αποθήκευση.

Μέρη πλενόμενα στο πλυντήριο

Μέρη που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων για

ευκολότερο καθαρισμό

Προδιαγραφές σχεδίασης

Υλικό κατασκευής: Πλαστικό

Χρώμα(τα): Μαύρο με ασημί τόνους

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ

Τεράστιο δοχείο ατμού: 2,5 l

Σχάρα για αυγά: ΝΑΙ

Γενικές προδιαγραφές

Αντιολισθητικά πέλματα: ΝΑΙ

Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας: ΝΑΙ

Αντιθερμικές λαβές: ΝΑΙ

Ένδειξη στάθμης νερού: ΝΑΙ

Προστασία από υπερθέρμανση και βρασμό εν κενώ:

ΝΑΙ

Αριθμός βάσεων: 3 τεμάχιο

Βάρος και διαστάσεις

Βάρος συσκευής: 2,3 κ.

Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 364 x 450 x

228 χιλ.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ρεύμα: 900 W

Τάση: 220-240 V

Συχνότητα: 50/60 Hz

Μήκος καλωδίου: 100 εκ.

Χωρητικότητα βάσεων:

2,5 / 2,6 / 3,5 l

Χωρητικότητα δοχείου νερού: 1,1 l
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