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10 l ja 900 W

Digit. taimer, eelsead. ajast.

Aroomisõel, soojanahoidmise
funkts.

Plast/metall, must
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Avastage täiuslikumad maitsed
Maitsevõimendiga auruti

Philipsi maitsevõimendiga auruti lisab toidule ürtide ja vürtside suurepärase

aroomi. Selles XL-aurutusnõus saate valmistada oma lemmiksuppi, hautist, putru,

riisi ja palju muudki. Vajutage eelseadistusnuppu ja võitegi alustada!

Avastage erinevad täiuslikumad maitsed

Maitsevõimendi lisab rohkem maitset hõrkude taimede ja maitseainetega

Eriti suur aurutusnõu supi, hautise, riisi jms valmistamiseks

Eelseadistatav ajastamine kala, köögiviljade, riisi ja muu valmistamiseks

Retseptivoldik

Ainult natuke vaeva

Masinpestavad osad

Vee sissevool väljastpoolt

Digitaalne taimer

Soojanahoidmise funktsioon hoiab toidu serveerimisvalmina

Nutikad omadused

Katlakivieemaldamise ja veega täitmise näidik

Juhtmehoidik

Eemaldatavat 500 ml tilkumisnõud on lihtne tühjendada ja puhastada

Ülestikku laotatavad aurutamisalused
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Esiletõstetud tooted

Maitsevõimendi

Philipsi auruti ainulaadne maitsevõimendi

parandab toitu maitsetaimede ja -ainete hõrgu

lõhnaga, lisades toidule aurutamisel veelgi

rohkem maitset. Pange oma

meelismaitsetaimed ja -ained võimendisse ja

jätke ülejäänu auru hooleks. Auru kuumus

vabastab maitsetaimede ja -ainete hõrgud

aroomid, mis segunevad põhjalikult toiduga ja

panevad oma hõnguga suu vett jooksma.

Optimaalne eelseadistatav ajastamine

Aurutamine on peen kunst ja seetõttu on

Philipsi aurutil suur valik eelseadistatavaid

ajastusi, mis pärast ideaalse

aurutamisvahemiku lõppu lõpetavad

automaatselt aurutamise. See aitab teil

valmistada mitmesugust toitu, k.a riisi, mune,

köögivilju, kana ja kala, saavutades täiusliku

lõpptulemuse, milles on säilinud kõik maitsed

ja vitamiinid.

Eriti suur aurutusnõu

XL-aurutusnõus saate oma perele valmistada

mitmekesisemaid maitsvaid roogi. XL-

aurutusnõu suppide, hautiste, riisi ja palju muu

jaoks.

Masinpestavad osad

Masinpestavad osad kergendavad puhastamist.

Ülestikku laotatavad aurutamisalused

Üksteise otsa laotatavad aurutamisalused

võtavad vähem ruumi.

Vee sissevool väljastpoolt

Täiteava mahuti taastäitmiseks veega

kasutamise ajal.
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Spetsifikatsioon

Projektlahenduse spetsifikatsioon

Materjal: Plastist, roostevabast terasest

osadega

Värvus(-ed): Must, metallivärvi ja punane

Komplektisolevad tarvikud

Eriti suur aurutusnõu: 2,5 l

Munarest

Üldine spetsifikatsioon

Libisemiskindel jalg

„Toide sees” märgutuli

Jahedad käepidemed

Veetaseme näidik

Ülekuumenemise ja kuivaltkeemise kaitse

Aluste arv: 3 tk

Kaal ja mõõtmed

Seadme kaal: 2,3 kg

Toote mõõtmed (L x K x S): 360 x 450 x

227 mm

Tehnilised andmed

Võimsus: 900 W

Pinge: 220–240 V

Sagedus: 50/60 Hz

Juhtme pikkus: 100 cm

Maht (maks.): 2,5/2,6/3,5 l

Veenõu maht: 1,1 l
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