
Tvaicētājs

Daily Collection

 
9 l, 900 W

Manuāls taimeris

Garšas pastiprinātājs,
zupas/rīsu bļoda

Plastmasa, melna

 
HD9126/90

Lieliska tvaicēta ēdiena garša
Ar garšas pastiprinātāju

Tvaicējiet ar katram ēdienam piemērotiem iestatījumiem.

Veselīgs veids gardu maltīšu pagatavošanai

Garšas pastiprinātājs uzlabo garšu ar gardiem garšaugiem un garšvielām

Veselīga tvaicēšana ēdienā saglabā barības vielas

Pārtikas gatavošanas taimeris zivīm, dārzeņiem, rīsiem u. c.

Vienkārši pagatavojiet maltīti vienā reizē

Olu statīvs

Tvaicēšanas trauks zupai, sautējumiem, rīsiem u.c.

3 nodalījumi, kas vienlaicīgi ļauj tvaicēt vairākas sastāvdaļas

9 l ietilpība un noņemamas paplāšu pamatnes

Pārdomāta un ērta darbība

Nepilošs vāks

Detaļas var mazgāt trauku mazg. mašīnā

Vienkārša uzpildīšana ar ūdeni

Savietojami nodalījumi ērtākai uzglabāšanai



Tvaicētājs HD9126/90

Izceltie produkti Specifikācijas

Garšas pastiprinātājs

Unikālais Philips tvaicētāja garšas

pastiprinātājs uzlabo ēdiena aromātu ar

gardiem garšaugiem un garšvielām, piešķirot

tam īsto tvaicēšanas garšu. Vienkārši iepildiet

savus mīļākos garšaugus un garšvielas garšas

pastiprinātājā, un ļaujiet tvaikam izdarīt pārējo.

Tvaika karstums atbrīvo gardo garšaugu un

garšvielu aromātu, kas cieši iesūcas ēdienā un

piešķir tam neatkārtojamu garšu.

Veselīga tvaicēšana

Veselīga tvaicēšana ēdienā saglabā barības

vielas

Pārtikas gatavošanas taimeris

Pārtikas gatavošanas taimeris zivīm,

dārzeņiem, rīsiem u. c.

3 nodalījumi

3 nodalījumi, kas vienlaicīgi ļauj tvaicēt

dažādas sastāvdaļas.

9 l ietilpība

9 l ietilpība un noņemamas paplāšu pamatnes

Olu statīvs

Vienā nodalījumā ietilpst 6 olas.

Tvaicēšanas trauks

Tvaicēšanas trauks zupai, sautējumiem, rīsiem

u.c.

Nepilošs vāks

Nepilošs vāks

Detaļas var mazgāt trauku mazg. mašīnā

Detaļas var mazgāt trauku mazg. mašīnā

Vienkārša ūdens uzpilde

Vienkārša tvertnes uzpildīšana lietošanas

laikā.

Savietojami nodalījumi

Savietojami nodalījumi ērtākai uzglabāšanai

Dizains un apdare

Krāsa(s): Melna

Galvenā korpusa materiāls: Plastmasa

Vispārējas specifikācijas

Nodalījumu skaits: 3 gab.

Nesakarstoši rokturi

Vada glabātuve

Neslīdoša pamatne

Aizsardzība pret pārkaršanu un sausu

izvārīšanos

Ieslēgts indikators

Ūdens līmeņa indikators

Tehniskā specifikācija

Ūdens tvertnes ietilpība: 1 l

Vada garums: 0,8 m

Frekvence: 50/60 Hz

Strāvas padeve: 900 W

Spriegums: 220–240 V

Ietilpība (maks.): 2,6 + 2,9 + 4,1

Piederumi

Iekļauts: Olu statīvs, Rīsu/zupas/ēdiena

bļoda
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