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10 l, 900 W

Temporizator digital, presetări

Intensificator arome, păstrare la
cald

Plastic/metal, negru

 

HD9140/91

Descoperă arome mai puternice
Aparat de gătit cu aburi cu intensificator de arome

Aparatul de gătit cu abur Philips cu intensificator de arome îţi oferă aromele

ierburilor şi condimentelor. Astfel poţi pregăti supa preferată, tocăniţă, păsat, orez

şi altele în bolul de gătire cu abur XL. Apasă butonul pentru timpul presetat şi gata!

Descoperă varietăţile de arome mai puternice

Intensificator de arome adaugă mai mult gust cu plante aromatice şi condimente

Bol de preparare la bur XL pentru supă, tocăniţă, orez şi mai multe

Intervale de timp presetate optime pentru peşte, legume, orez şi altele

Carte de reţete

Doar puţin efort

Componente lavabile în maşină

Orificiu extern de alimentare cu apă

Temporizator digital

Funcţie de Păstrare cald menţine alimentele pregătite pentru servire

Caracteristici inteligente

Indicator pentru dedurizare şi indicator de reumplere cu apă

Sistem depozitare cablu

Tava de scurgere detaşabilă de 500 ml este uşor de scurs şi curăţat

Coşuri etajate pentru gătire la aburi



Aparat de gătit la aburi HD9140/91

Repere

Intensificatorul de arome

Intensificatorul unic de arome al aparatului de

gătit cu aburi de la Philips adaugă gustul

delicios al plantelor aromatice şi al

condimentelor, oferind şi mai multă savoare

gătitului la aburi. Doar adaugă plantele

aromatice şi condimentele tale preferate în

intensificator şi lasă ca aburul să aibă grijă de

restul. Căldura aburului eliberează aromele

delicate din plantele aromatice şi condimente,

care infuzează alimentele cu arome apetisante.

Intervale de timp presetate optime

Gătirea la aburi este o artă delicată, de aceea

Aparatul de gătit la aburi de la Philips are o

gamă largă de intervale de timp presetate, care

opresc automat aburul odată ce perioada

setată a fost atinsă. Aceasta te va ajuta să

găteşti o varietate largă de alimente - inclusiv

orez, ouă, legume, pui şi peşte - obţinând

rezultate culinare care reţin toate aromele şi

vitaminele.

Bol de preparare la abur XL

Cu ajutorul castronului XL de preparare la abur,

poţi pregăti mese gustoase mai variate pentru

familia ta. Castron XL de preparare la abur

pentru supă, tocăniţă, orez şi multe altele.

Componente lavabile în maşină

Componente lavabile în maşina de spălat vase

pentru curăţare uşoară.

Coşuri etajate pentru gătire la aburi

Coşurile etajate pentru gătire la aburi

utilizează mai puţin spaţiu pentru depozitare.

Orificiu extern de alimentare cu apă

Orificiu extern de alimentare cu apă pentru a

reumple rezervorul după utilizare.
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Specificaţii

Specificaţii de design

Material: Componente din plastic cu oţel

inoxidabil

Culori: Negru, metalic şi roşu

Accesorii incluse

Bol de preparare la abur XL: 2,5 l

Raft pentru ouă

Specificaţii generale

Sistem anti-alunecare

Indicator alimentare

Mânere reci la atingere

Indicator nivel apă

Protecţie împotriva supraîncălzirii şi

vaporizării apei

Număr de coşuri: 3 buc.

Greutate şi dimensiuni

Greutate aparat: 2,3 kg

Dimensiuni produs (L x Î x A): 360 x 450 x

227 mm

Specificaţii tehnice

Alimentare: 900 W

Tensiune: 220-240 V

Frecvenţă: 50/60 Hz

Lungime cablu: 100 cm

Capacitate (max.): 2,5 / 2,6 / 3,5 l

Capacitate rezervor de apă: 1,1 l
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