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

Αυτός ο ατμομάγειρας υψηλής ποιότητας με το μοναδικό ενισχυτή γεύσης βελτιώνει τη γεύση του φαγητού στον ατμό με

νόστιμα βότανα και μπαχαρικά. Οι προκαθορισμένοι χρόνοι, η λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας και ένα βιβλίο συνταγών

από ειδικούς σάς βοηθούν να ετοιμάζετε νόστιμα γεύματα κάθε φορά.

Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις

Ο ενισχυτής γεύσης βελτιώνει τη γεύση του φαγητού με νόστιμα βότανα και μπαχαρικά

Βέλτιστοι προκαθορισμένοι χρόνοι για ψάρι, λαχανικά, ρύζι και άλλα

Βιβλίο συνταγών με συμβουλές από ειδικούς και νόστιμες λιχουδιές

Έξυπνα χαρακτηριστικά

Αποσπώμενος δίσκος σταξίματος 500 ml για εύκολο άδειασμα και καθαρισμό

Σύστημα τύλιξης καλωδίου για τακτοποιημένες επιφάνειες κουζίνας

Βάσεις με δυνατότητα στοίβαξης για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση

Ενδεικτική λυχνία αφαίρεσης αλάτων με ήχο που σας ενημερώνει πότε πρέπει να αφαιρέσετε τα άλατα

Ένδειξη πλήρωσης νερού που σας ενημερώνει πότε η στάθμη νερού είναι χαμηλή

Με λίγη μόνο προσπάθεια

Μέρη που πλένονται στο πλυντήριο για ευκολότερο καθαρισμό

Εξωτερικό άνοιγμα εισόδου νερού για γέμισμα του δοχείου κατά τη χρήση

Ψηφιακό χρονόμετρο με ένδειξη ετοιμότητας και αυτόματη διακοπή λειτουργίας

Λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας για φαγητό έτοιμο για σερβίρισμα
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Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Ενισχυτής γεύσης

Ο μοναδικός ενισχυτής γεύσης προσθέτει το άρωμα

των μυρωδικών και των μπαχαρικών,

προσδίδοντας ακόμα περισσότερη γεύση στο

μαγείρεμα στον ατμό. Απλά, ρίξτε τα βότανα και τα

μπαχαρικά στον ενισχυτή και αφήστε τον ατμό να

κάνει τα υπόλοιπα. Η θερμότητα του ατμού

απελευθερώνει τα αρώματα των βοτάνων και των

μπαχαρικών, τα οποία διεισδύουν στο φαγητό

προσδίδοντάς του μοναδική γεύση.

Βέλτιστοι προκαθορισμένοι χρόνοι

Το μαγείρεμα στον ατμό απαιτεί λεπτό χειρισμό. Γι'

αυτό ο ατμομάγειρας της Philips διαθέτει μεγάλο

εύρος προκαθορισμένων χρόνων και απενεργοποιεί

αυτόματα την παροχή ατμού μόλις συμπληρωθεί ο

χρόνος που απαιτείται για ιδανικό μαγείρεμα στον

ατμό. Χάρη σε αυτή τη λειτουργία μπορείτε να

μαγειρεύετε πολλά φαγητά, όπως ρύζι, αυγά,

λαχανικά, κοτόπουλο και ψάρι, με εξαιρετικά

αποτελέσματα και διατηρώντας όλη τη γεύση και τις

βιταμίνες.

Βιβλίο συνταγών

Βιβλίο συνταγών με συμβουλές από ειδικούς και

νόστιμες λιχουδιές.

Ένδειξη αφαίρεσης αλάτων

Ενδεικτική λυχνία αφαίρεσης αλάτων με ήχο που

σας ενημερώνει πότε πρέπει να αφαιρέσετε τα άλατα.

Μέρη που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων

Μέρη που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων για

ευκολότερο καθαρισμό

Σύστημα τύλιξης καλωδίου

Σύστημα τύλιξης καλωδίου για τακτοποιημένες

επιφάνειες κουζίνας.

Βάσεις με δυνατότητα στοίβαξης

Βάσεις μαγειρέματος στον ατμό με δυνατότητα

στοίβαξης για εξοικονόμηση χώρου κατά την

αποθήκευση.

Εξωτερικό άνοιγμα εισόδου νερού

Εξωτερικό άνοιγμα εισόδου νερού για γέμισμα του

δοχείου κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Ένδειξη πλήρωσης νερού

Ένδειξη πλήρωσης νερού που σας ενημερώνει πότε

η στάθμη νερού είναι χαμηλή.

Προδιαγραφές σχεδίασης

Υλικό κατασκευής: Πλαστικό με μέρη από

ανοξείδωτο ατσάλι

Χρώμα(τα): Λευκό/μεταλλικό/κόκκινο

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ

Σχάρα για αυγά

Δοχείο ρυζιού/σούπας/τροφίμων: 1,2 l

Γενικές προδιαγραφές

Αντιολισθητικά πέλματα

Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας

Αντιθερμικές λαβές

Ένδειξη στάθμης νερού

Προστασία από υπερθέρμανση και βρασμό εν κενώ

Αριθμός βάσεων: 3 τεμάχια

Βάρος και διαστάσεις

Βάρος συσκευής: 2,3 κ.

Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 312 x 450 x

227 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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