Ételpároló
Pure Essentials
Collection
9 l, 900 W
Előre beállított időzítés
HD9140/00

Ínycsiklandóbb ízek
Ízfokozás – saját ízlése szerint
A Flavour Booster ízfokozó hatásának köszönhetően az étel átveszi a különféle fűszerek kiváló aromáját. Az XL
párolóedényben elkészítheti például kedvenc levesét, pörköltjét, főzelékét és rizottóját. Csak meg kell nyomni az
előre beállított időzítő gombját, és kezdődhet is a főzés.
Ínycsiklandóbb ízek
Az egyedi Flavour Booster ízfokozó a fűszerek aromájával bolondítja meg ételeit
XL párolóedény leveshez, pörkölthöz, rizshez és sok minden máshoz
Előre beállított időzítés hal, zöldség, rizs stb. elkészítéséhez
Receptfüzet
Csak könnyedén
Mosogatógépben tisztítható alkatrészek
Külső vízbetöltő nyílás
Digitális óra
A Melegen tartás funkció tálalásra készen tartja az ételt
Smart funkciók
Vízkőmentesítési és vízfeltöltési visszajelző
Vezeték tárolása
Az 500 ml-es kivehető csepptálca könnyen kiüríthető és tisztítható
Egymásba helyezhető párolóedények

Ételpároló

HD9140/00

Fénypontok
Flavour Booster ízfokozó

készüléket. Így a sokféle étel (pl. rizs, tojás,
zöldség, csirke és hal) nemcsak tökéletesen
megőrzi zamatos ízét, hanem maradéktalanul
tartalmazza a vitaminokat is.

Egymásba helyezhető párolóedények

XL párolóedény

A Philips pároló egyedi Flavour Booster
ízfokozó funkciója a fűszerek aromájával
bolondítja meg ételeit, még inkább valódi ízt
biztosítva a párolásnak. Tegye kedvenc
fűszereit az ízfokozóba, a többit pedig bízza a
gőzre. A párolóból felszálló gőz kioldja a
fűszerek ﬁnom aromáját, amely ínycsiklandó
ízeivel alaposan átjárja az ételeket.

Az egymásba helyezhető párolóedények
kisebb helyen tárolhatók
Külső vízbetöltő nyílás
Az XL párolóedénnyel változatosabb és
ízletesebb ételeket készíthet családjának. XL
párolóedény leveshez, pörkölthöz, rizshez és
sok minden máshoz

Előre beállított időzítés
Mosogatógépben tisztítható alkatrészek

A külső vízbetöltő nyíláson keresztül a tartály
használat közben is feltölthető

A párolás szinte már művészet, ezért a Philips
pároló számos előre beállított időzítéssel
rendelkezik, amely a megfelelő párolási idő
elérésekor automatikusan kikapcsolja a

Mosogatógépben tisztítható alkatrészek –
egyszerű tisztítás
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Műszaki adatok
Kivitelezési jellemzők
Anyag: Műanyag, rozsdamentes acél
alkatrészekkel
Szín(ek): Fehér, metálszín és vörös

Vízszintjelző
Túlmelegedés és elpárolgás elleni védelem
Edények száma: 3 db

Mellékelt tartozékok
XL párolóedény: 2,5 l
Tojástartó

Tömeg és méretek
Készülék tömege: 2,3 kg
Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 360 x 450 x
227 mm

Általános jellemzők
Csúszásmentes lábak
Bekapcsolás jelzőfény
Hőszigetelt fogantyúk

Műszaki adatok
Tápellátás: 900 W
Feszültség: 220-240 V
Frekvencia: 50/60 Hz
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Vezetékhossz: 100 cm
Az edények űrtartalma: 2,5 / 2,6 / 3,5 l
A víztartály űrtartalma: 1,1 l

