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Objavte čaro bohatšej chuti
Parný hrniec s komorou na prísady Flavour Booster

Parný hrniec Philips s komorou na prísady Flavour Booster dodá vašim jedlám

skvelú arómu byliniek a korení. V mise na dusenie rozmeru XL môžete pripraviť

svoju obľúbenú polievku, dusené mäso, ovsenú kašu, ryžu a iné jedlá. Stlačte

tlačidlo predvoleného času a môžete začať!

Objavte rozmanitosť bohatších chutí

Komora pre prísady Flavour Booster dodá jedlu viac chuti pomocou lahodnej vône

bylín a korenín

Naparovacia miska XL na polievku, dusené mäso, ryžu a ďalšie pokrmy

Predvolené nastavenia optimálneho času na prípravu rýb, zeleniny, ryže a pod.

Brožúra s receptami

Minimálna námaha

Časti umývateľné v umývačke riadu

Vonkajší prívod vody

Digitálny časovač

Funkcia udržania teploty Keep Warm uchováva teplotu jedla vhodnú na podávanie

Praktické funkcie

Indikátor odstránenia vodného kameňa a doplnenia vody

Odkladanie kábla

Odnímateľný 500 ml podnos na odkvapkávanie sa ľahko vyprázdňuje a čistí

Kombinácia parných nádob nad sebou
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Hlavné prvky

Komora pre prísady Flavour Booster

Jedinečná komora pre prísady Flavour Booster

parného hrnca Philips prináša lahodnú vôňu

bylín a korenín a dodáva jedlu pripravenému

na pare ešte lahodnejšiu chuť. Stačí vložiť

obľúbené byliny a koreniny do komory a para

už dokončí dielo za vás. Teplo pary uvoľní

lahodné vône bylín a korenín, ktoré dôkladne

preniknú jedlom, až sa vám budú v ústach

zbiehať slinky.

Predvolené nastavenia optimálneho času

Príprava jedla pomocou pary je skutočne

umenie, preto je parný hrniec od spoločnosti

Philips vybavený širokou škálou predvolených

nastavení času prípravy, ktoré po dosiahnutí

optimálneho času automaticky vypnú prívod

pary. Táto funkcia vám pomôže pri varení

viacerých druhov jedál (ryže, vajec, zeleniny,

hydiny a rýb) a zabezpečí dokonalú prípravu

jedla a zachovanie prirodzenej chute a

vitamínov.

Naparovacia miska XL

S naparovacou miskou veľkosti XL môžete pre

svoju rodinu pripravovať pestrejšiu zmes

chutných jedál. Naparovacia miska XL je

vhodná na polievku, dusené mäso, ryžu a

ďalšie pokrmy.

Časti umývateľné v umývačke riadu

Časti umývateľné v umývačke riadu zaručujú

jednoduché čistenie.

Kombinácia parných nádob nad sebou

Kombinácia viacerých parných nádob

uložených nad sebou šetrí priestor pri

odkladaní.

Vonkajší prívod vody

Vonkajší prívod vody na doplnenie zásobníka

počas prípravy jedla.
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Technické údaje

Špecifikácia dizajnu

Materiál: Umelá hmota s komponentmi z

nehrdzavejúcej ocele

Farba(y): Čierna, kovová a červená

Pribalené príslušenstvo

Naparovacia miska XL: 2,5 D

Držiak vajec: áno

Všeobecné špecifikácie

Protisklzové nožičky: áno

Kontrolka zapnutia: áno

Rukoväte chladné na dotyk: áno

Ukazovateľ hladiny vody: áno

Ochrana pred prehriatím a varom naprázdno:

áno

Počet parných nádob: 3 ks

Hmotnosť a rozmery

Hmotnosť zariadenia: 2,3 kg

Rozmery produktu (Š x V x H): 360 x 450 x

227 mm

Technické špecifikácie

Príkon: 900 W

Napätie: 220 – 240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Dĺžka kábla: 100 cm

Kapacita (max.): 2,5/2,6/3,5 D

Kapacita nádoby na vodu: 1,1 D
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