
 

Ατμομάγειρας

Avance Collection

  9 L, 900 W

Ψηφιακός χρονοδιακόπτης,

θέρμανση turbo

Έντονο άρωμα, διατήρηση

θερμοκρασίας

Πλαστικό, μαύρο

 

HD9150/91

Καθαρές γεύσεις: φαγητό μαγειρεμένο στον ατμό
Αρωματίστε το φαγητό στον ατμό με βότανα και μυρωδικά

Αυτός ο ατμομάγειρας υψηλής ποιότητας Philips με το μοναδικό Flavour Booster ενισχύει τη

γεύση του φαγητού στον ατμό με πλούσιο άρωμα μυρωδικών και μπαχαρικών. Χάρη στον

ψηφιακό χρονοδιακόπτη και τη λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας, μπορείτε να φτιάχνετε

πεντανόστιμα γεύματα κάθε φορά.

Μαγειρέψτε νόστιμα γεύματα με υγιεινό τρόπο

Η ενίσχυση αρωμάτων προσθέτει γεύση, με πεντανόστιμα μυρωδικά και καρυκεύματα

Όλα τα θρεπτικά συστατικά μένουν στο φαγητό σας κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος

Βιβλίο συνταγών

Ο εύκολος τρόπος για να ετοιμάσετε ένα πλήρες γεύμα με μία κίνηση

Χωρητικότητα 9 λίτρων και αποσπώμενος δίσκος

Λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας για φαγητό έτοιμο για σερβίρισμα

Έξυπνος και πρακτικός χειρισμός

Ψηφιακός χρονοδιακόπτης

Εύκολη αναπλήρωση νερού

Ψηφιακή ενδεικτική λυχνία πλήρωσης νερού με ήχο

Τα εξαρτήματα πλένονται στο πλυντήριο
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Χαρακτηριστικά

Ενίσχυση αρωμάτων

Η μοναδική λειτουργία ενίσχυσης αρωμάτων του

ατμομάγειρα Philips προσθέτει το άρωμα των

μυρωδικών και των μπαχαρικών, προσδίδοντας

ακόμα περισσότερη γεύση στο μαγείρεμα στον ατμό.

Εσείς ρίξτε τα αγαπημένα σας μυρωδικά και

μπαχαρικά στον ενισχυτή και αφήστε τον ατμό να

κάνει τα υπόλοιπα. Η θερμότητα του ατμού

απελευθερώνει τα αρώματα, τα οποία διεισδύουν στο

φαγητό χαρίζοντάς του μοναδική γεύση.

Χωρητικότητα 9L

Χωρητικότητα 9 λίτρων και αποσπώμενος δίσκος

Ψηφιακός χρονοδιακόπτης

Ο ψηφιακός χρονοδιακόπτης σάς ενημερώνει για

την ολοκλήρωση του ψησίματος.

Ψηφιακή ενδεικτική λυχνία πλήρωσης νερού

Η ψηφιακή ενδεικτική λυχνία πλήρωσης νερού σάς

ενημερώνει πότε η στάθμη νερού είναι χαμηλή.

Εύκολη αναπλήρωση νερού

Εύκολο γέμισμα το δοχείου ενώ χρησιμοποιείται.

Λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας

Η λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας διατηρεί το

φαγητό σας ζεστό μέχρι να το σερβίρετε.

Διατηρεί όλα τα θρεπτικά συστατικά

Για ένα πιο υγιεινό μεσημεριανό γεύμα ή δείπνο,

αυτός ο ατμομάγειρας διατηρεί τα θρεπτικά

συστατικά, προσφέροντάς σας μοναδική γεύση σε

χρόνο μηδέν.

Βιβλίο συνταγών

Βιβλίο συνταγών με συμβουλές από ειδικούς και

νόστιμες λιχουδιές.

Μέρη που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων

Τα εξαρτήματα πλένονται στο πλυντήριο
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Προδιαγραφές

Προδιαγραφές σχεδίασης

Υλικό κατασκευής: Πλαστικό

Χρώμα(τα): Μαύρο

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ

Σχάρα για αυγά

Γενικές προδιαγραφές

Αντιολισθητικά πέλματα

Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας

Αντιθερμικές λαβές

Ένδειξη στάθμης νερού

Αριθμός βάσεων:

3 τεμάχια

Προστασία από υπερθέρμανση και βρασμό εν κενώ

Σύστημα τύλιξης καλωδίου

Τεχνικές προδιαγραφές

Ισχύς: 900 W

Τάση: 220-240 volt

Συχνότητα: 50/60 Hz

Μήκος καλωδίου: 100 εκ.

Χωρητικότητα (μέγ.):

2,6 / 2,8 / 3,2 L

Χωρητικότητα δοχείου νερού: 1,1 L
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