
Yoğurt Ustası

Viva Collection

 
2 L, 900 W

Dijital saat, zaman ayarları

Buhar teknolojisi

Plastik/Metal, Beyaz

 
HD9141/00

Her gün ev yapımı süt ürünleriniz ve daha fazlası
Taze yoğurtlar, peynirler, sütlü tatlılar

Philips Yoğurt Ustası evinizde hazırladığınız yoğurt, peynir ve sütlü tatlılarda tüm malzemeleri eksiksiz olarak

kontrol edebilmenizi sağlar. 6 ön ayarlı profil, mükemmel sonuçlar için süre ve sıcaklık ayarları sunar.

Her zaman mükemmel sonuçlar

Krema kıvamındaki yoğurtlar, peynirler ve sütlü tatlılar için 5 ön ayar

Manuel süre ayarlı buhar düğmesi

Tüm aile için sağlıklı süt ürünü türleri

Tek porsiyon için kapaklı 6 cam kap

Bir kerede fazlaca süt ürünü yapabilmek için 2 l aile boyu kase

Kıvamlı yoğurt yapımı için süzgeç aksesuarı

İlham veren tarifler ve pratik ipuçları içeren tarif kitabı

Akıllı ve kolay kullanım

Dijital sayaçlı LCD ekran

Su doldurma göstergesi

Program sona erdiğinde otomatik kapanma işlevi

Zilli kireç sökme göstergesi, kireç sökme işlemi gerektiğinde sizi uyarır

Makinede yıkanabilir parçalar kolayca temizlenir



Yoğurt Ustası HD9141/00

Özellikler

5 ön ayarlı profil

5 profil yoğurt, peynir ve sütlü tatlıları

mükemmel bir şekilde hazırlamanızı sağlayan

optimum süre ve sıcaklığı belirler.

LCD ekran

Kalan süre saat cinsinden LCD ekranda

gösterilir. 1 saatten daha az süre kaldığında,

kalan süre dakika cinsinden görüntülenir.

Tarifinizin tam olarak ne zaman hazır olduğunu

bilin.

Buhar düğmesi

Buharla pişirme hassas bir işlemdir. Bu

nedenle Philips Yoğurt yapma makinesi

pişirme süresini kontrol etmenize olanak sağlar

ve ideal buharla pişirme süresine ulaşıldığında

buharı otomatik olarak kapatır. Bu özellik;

pirinç, yumurta, sebze, tavuk ve balık gibi

geniş bir malzeme yelpazesinde mükemmel

sonuçlara ulaşmanızı sağlar. Üstelik

malzemelerin tadını ve vitaminini de korumuş

olursunuz.

6 cam kap

Yoğurt ve sütlü tatlıları zahmetsizce servis

etmek için 6 adet 150 ml cam kap.

2 L aile boyu kase

Tek seferde tüm ailenize yetecek miktarda

yoğurt ve peynir hazırlayın.

Süzgeç aksesuarı

2 L çorba kasesini tamamlayan süzgeç

aksesuarını kullanarak fazla sıvıyı süzün ve

Yunan yoğurdu gibi yoğun kıvamlı yoğurtlar

veya keçi peyniri hazırlayın.

Su doldurma göstergesi

Su doldurma göstergesi su seviyesi

düştüğünde sinyal verir. Süt ürünü hazırlarken

su doldurmanız gerekmez. Sadece daha uzun

süre buhar sağlamak istiyorsanız su

doldurmanız gerekecektir.

Pratik ipuçları içeren tarif kitabı

Tüm ilham veren fikirler, kullanışlı ipuçları,

rehberlik ve çeşit çeşit lezzetli tarifler ürünle

birlikte verilen ücretsiz tarif kitabında toplandı.

Tüm tariflerde yeni bir lezzet sizi bekliyor. Bu

kitap, aileniz veya arkadaşlarınızın damak

tadına uygun geniş bir tarif yelpazesi sunar.

Otomatik kapama

Program sona erdiğinde otomatik kapanma

işlevi.



Yoğurt Ustası HD9141/00

Teknik Özellikler

Aksesuarlar dahildir

2 L aile boyu kase

150 ml cam kaplar: 6 adet

Süzgeç aksesuarı: Yoğun kıvamlı yoğurtlar

hazırlamak için

Tasarım özellikleri

Renk(ler): Beyaz

Malzeme: Plastik ve paslanmaz çelik

Genel özellikler

Güç açık ışığı

Su seviyesi göstergesi

Ön ayarlar: 6

Otomatik kapanma

Teknik spesifikasyonlar

Frekans: 50/60 Hz

Güç: 900 W

Gerilim: 220-240 V

Kapasite (maks.): 2 L

Kordon uzunluğu: 105 cm

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden

haber vermeden değişiklik yapılabilir

Ticari markalar, Koninklijke Philips

N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara

aittir.

Yayın tarihi 2019‑03‑18

Sürüm: 8.0.1

EAN: 08 71010 36505 53

www.philips.com

http://www.philips.com/

