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Odkryj pełen aromat potraw
Parowar z pojemnikiem na przyprawy

Parowar firmy Philips z pojemnikiem na przyprawy pozwala wzbogacić jedzenie o

wspaniałe aromaty ziół i przypraw. W pojemniku do gotowania na parze XL

możesz przygotować ulubioną zupę, gulasz, owsiankę, ryż i nie tylko.

Zaprogramuj godzinę i gotowe!

Odkryj różnorodne, pełne aromaty potraw

Pojemnik na przyprawy pozwala wzbogacić smak potraw wybornymi ziołami i

przyprawami

Pojemnik do gotowania na parze XL — zupy, gulasz, ryż i nie tylko

Optymalne, zaprogramowane ustawienia zegara m.in. dla jaj, warzyw i ryżu

Broszura z przepisami

Minimalny wysiłek

Możliwość mycia części w zmywarce.

Otwór wlewowy wody

Zegar cyfrowy

Funkcja trzymania ciepła sprawia, że potrawy są zawsze gotowe do podania

Praktyczne funkcje

Wskaźniki usuwania kamienia i wymiany wody

Schowek na przewód

Łatwa w opróżnianiu i myciu wyjmowana tacka ociekowa 500 ml

Nakładane pojemniki
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Zalety

Pojemnik na przyprawy

Wyjątkowy pojemnik na przyprawy, w który

wyposażony jest parowar firmy Philips,

pozwala nadać potrawom wyborny 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 wyborny smak.

Zaprogramowane ustawienia zegara

Gotowanie na parze to misterna sztuka,

dlatego parowar firmy Philips ma szeroki wybór

zaprogramowanych ustawień, które

powodują wyłączenie pary po upływie

zaprogramowanego czasu. Ta funkcja pomaga

w gotowaniu różnego rodzaju dań z ryżu, jajek,

warzyw, kurczaka i ryb, zapewniając doskonałe

rezultaty oraz zachowanie aromatu i witamin

przygotowywanych potraw.

Pojemnik do gotowania na parze XL

Dzięki pojemnikowi do gotowania na parze XL

można przygotować bardziej urozmaicone,

pyszne posiłki dla całej rodziny. Pojemnika

można używać do przygotowania zup, gulaszu,

ryżu i nie tylko.

Możliwość mycia części w zmywarce.

Łatwe czyszczenie dzięki możliwości mycia w

zmywarce.

Nakładane pojemniki

Nakładane pojemniki zapewniają oszczędność

miejsca.

Otwór wlewowy wody

Otwór wlewowy umożliwia uzupełnianie wody

podczas używania.
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Dane techniczne

Dane techniczne

Materiał: Plastik z częściami ze stali

szlachetnej

Kolor(y): Czarny, metalowy i czerwony

Akcesoria w zestawie

Pojemnik do gotowania na parze XL: 2,5 L

Ruszt do jajek

Informacje ogólne

Stopy antypoślizgowe

Wskaźnik zasilania

Nienagrzewające się uchwyty

Wskaźnik poziomu wody

Zabezpieczenie przed przegrzaniem i

włączeniem pustego urządzenia

Liczba pojemników: 3 szt.

Waga i wymiary

Waga urządzenia: 2,3 kg

Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.):

360 x 450 x 227 mm

Dane techniczne

Moc: 900 W

Napięcie: 220–240 V

Częstotliwość: 50/60 Hz

Długość przewodu: 100 cm

Pojemność (maks.): 2,5 / 2,6 / 3,5 L

Pojemność zbiornika wody: 1.1 L
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