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Descubra novos sabores
Junte o seu próprio sabor com o Flavour Booster

O Flavour Booster confere aos seus alimentos óptimos aromas de ervas aromáticas e especiarias. Pode

preparar as suas sopas, guisados, papas de cereais, arroz, etc. preferidos na taça de vaporização XL. Basta

utilizar o temporizador e já está!

Descubra novos sabores

O Flavour Booster intensifica o sabor com ervas aromáticas e especiarias

Taça de vaporização XL para sopa, guisados, arroz, etc.

Com pouco esforço

Peças laváveis à máquina

Temporizador de 60 minutos

Entrada de água externa

Funções inteligentes

O tabuleiro de pingos amovível de 500 ml é fácil de esvaziar e de limpar

Compartimento do fio

Recipientes para vapor para empilhar

Parte inferior amovível para cozer alimentos maiores a vapor.
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Destaques Especificações

Flavour Booster

O exclusivo Flavour Booster confere o delicioso

aroma das ervas aromáticas e especiarias, na

verdadeira essência da culinária a vapor. Basta

colocar as suas ervas aromáticas e especiarias

no aparelho e deixar que o vapor trate do resto.

O calor do vapor liberta aromas delicados das

ervas e das especiarias, que se entranham nos

alimentos com sabores de deixar água na

boca.

Taça de vaporização XL

Com a taça de vaporização XL pode preparar

refeições saborosas mais variadas para a sua

família. Taça de vaporização XL para sopa,

guisados, arroz e muito mais.

Temporizador de 60 minutos

Temporizador de 60 minutos com sinal de

pronto e desligar automático.

Entrada de água externa

Entrada de água externa para reabastecimento

do depósito durante a utilização.

Recipientes para vapor para empilhar

Recipientes de vapor empilháveis que poupam

espaço de arrumação.

Peças laváveis à máquina

Peças laváveis na máquina para facilitar a

limpeza.

Especificações de design

Material: Plástico

Cor(es): Preta com frisos prateados

Acessórios incluídos

Taça de vaporização XL: 2,5 l

Base para ovos

Especificações gerais

Suporte antideslize

Luz de alimentação

Pegas de toque frio

Indicador do nível de água

Protecção de sobreaquecimento e fervura em

seco.

Número de recipientes: 3 unid.

Peso e dimensões

Peso aparelho: 2,3 kg

Dimensões do produto (L x A x P): 364 x 450

x 228 mm

Especificações técnicas

Alimentação: 900 W

Voltagem: 220-240 V

Frequência: 50/60 Hz

Comprimento do cabo: 100 cm

Capcidade dos recipientes: 2,5 / 2,6 / 3,5 l

Capacidade do depósito de água: 1,1 l
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