
 

Parowar

Daily Collection

 
9 l, 900 W

Zegar programowany ręcznie

Poj. na przyprawy, poj. na
zupę/ryż

Plastik, biało-beżowy

 

HD9125/00

Wspaniały smak potraw gotowanych na parze

Dzięki pojemnikowi na przyprawy

Gotuj na parze z wykorzystaniem odpowiednich ustawień dla każdej potrawy.

Zdrowy sposób gotowania pysznych posiłków

Pojemnik na przyprawy umożliwia nadanie potrawom aromatu ziół i przypraw

Zdrowe gotowanie na parze pozwala zachować składniki odżywcze w jedzeniu

Specjalny zegar, przydatny podczas przyrządzania ryb, warzyw, ryżu i nie tylko

Łatwe przygotowanie całego posiłku za jednym razem

3 kosze umożliwiające gotowanie na parze kilku składników jednocześnie

Pojemność 9 l i wyjmowane dno

Ruszt do jajek

Pojemnik do gotowania na parze zup, gulaszu, ryżu i nie tylko

Funkcjonalna konstrukcja i wygodna obsługa

Pokrywka zapobiegająca kapaniu

Części nadają się do mycia w zmywarce

Łatwe napełnianie wodą

Nakładane kosze ułatwiające przechowywanie



Parowar HD9125/00

Zalety

Pojemnik na przyprawy

Wyjątkowy pojemnik na przyprawy, w który

wyposażony jest parowar Philips, pozwala

nadać potrawom wyśmienity aromat ziół i

przypraw, sprawiając, że gotowane na parze

dania smakują jeszcze lepiej. Po prostu wrzuć

do pojemnika ulubione zioła oraz przyprawy i

poczekaj, aż zadziała para. Gorąca para

uwalnia delikatny aromat ziół i przypraw,

nadając potrawom wspaniały smak.

Zdrowe gotowanie na parze

Zdrowe gotowanie na parze pozwala zachować

składniki odżywcze w jedzeniu

Specjalny zegar

Specjalny zegar, przydatny podczas

przyrządzania ryb, warzyw, ryżu i nie tylko

3 kosze

3 kosze umożliwiające gotowanie na parze

różnych składników w tym samym czasie.

Pojemność 9 l

Pojemność 9 l i wyjmowane dno

Ruszt do jajek

Każdy kosz mieści 6 jajek.

Pojemnik do gotowania na parze

Pojemnik do gotowania na parze zup, gulaszu,

ryżu i nie tylko

Pokrywka zapobiegająca kapaniu

Pokrywka zapobiegająca kapaniu

Części można myć w zmywarce

Części nadają się do mycia w zmywarce

Łatwe napełnianie

Łatwe uzupełnianie zbiornika podczas

użytkowania.

Nakładane kosze

Nakładane kosze ułatwiające przechowywanie

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Dane techniczne

Materiał: Plastik

Kolor(y): Biało-beżowy

Akcesoria w zestawie

Ruszt do jajek

Pojemnik na ryż/zupę/jedzenie

Informacje ogólne

Stopy antypoślizgowe

Wskaźnik zasilania

Nienagrzewające się uchwyty

Wskaźnik poziomu wody

Liczba pojemników: 3 szt.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem i

włączeniem pustego urządzenia

Schowek na przewód

Dane techniczne

Moc: 900 W

Napięcie: 220–240 V

Częstotliwość: 50/60 Hz

Długość przewodu: 80 cm

Pojemność (maks.): 2,6 + 2,9 + 4,1 L

Pojemność zbiornika wody: 1 L
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