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Objevte plnější chutě
Lahodná ryba při teplotě 80 °C díky funkci Gentle Steam

U tohoto nejmodernějšího a pěkně provedeného parního hrnce řady Alu hraje hlavní roli chuť. Je vybaven

funkcemi jako Gentle Steam, Zvýrazňovač chutí+ a Turbo Start a dostane z vašeho pokrmu přirozenou a plnou

chuť jako nikdy dříve.

Objevte plnější chutě

Funkce Gentle Steam zachová jemnou strukturu rybího masa

Funkce Zvýrazňovač chutí+ okoření pokrm tekutinami, bylinkami a kořením

Optimální předvolby časování pro ryby, zeleninu, rýži a další pokrmy

Receptář

Chytré funkce

Funkce Turbo Start udrží všechnu chuť uvnitř

Stohovatelné nádoby na vaření v páře

Nádoba na vaření ryb, rýže atd. ve šťávách nebo omáčkách

Jen minimum námahy

Funkce udržování teploty udržuje pokrmy připravené k podávání

Vnější otvor pro plnění vodou

Jednotlivé části lze mýt v myčce

Odnímatelná dna umožňují připravovat v páře větší kousky jídla
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Přednosti

Gentle Steam

Ryba je jednou z nejchoulostivějších potravin,

při vaření v páře o vysoké teplotě ji lze snadno

převařit. Tomu je nyní konec. Parní hrnec

Philips Alu je vybaven novou funkcí Gentle

Steam, která zajišťuje důkladné uvaření v páře

při šetrné teplotě 80 °C, a je tak ideální pro

vaření jemné ryby. Funkce Gentle Steam

zajišťuje šetrné a přitom kvalitní uvaření,

přičemž zachová přirozenou chuť a strukturu

rybího masa a dodá tak vašim pokrmům plnou

chuť a dokonalý vzhled.

Zvýrazňovač chutí+

Funkce Zvýrazňovač chutí+ jemně okoření jídlo

lákavou chutí vašich oblíbených bylinek a

koření nebo lahodnými tekutinami jako je víno,

bujón, citrónový džus nebo sojová omáčka.

Jednoduše vložte svá oblíbená ochucovadla do

zvýrazňovače chuti a nechte rozptýlit jejich

delikátní aroma přirozeným procesem

vypařování, aby vaše jídlo získalo tu pravou

lahodnost.

Turbo Start

Množství přírodních vitamínů a minerálů

v potravinách je obvykle ztraceno, pokud parní

hrnec nedosáhne své plné teploty dostatečně

rychle. Protože čím rychleji jídlo dosáhne

ideální teploty pro vaření, tím více přírodních

látek zůstane zachováno. Funkce Turbo Start

tento problém řeší tak, že zajistí rychlý ohřev

na plnou teplotu pro vaření v páře za několik

sekund. Udrží tak v jídle více přírodních látek a

vaše pokrmy budou chutnější a zdravější.

Optimální předvolby časování

Vaření v páře je citlivý způsob přípravy pokrmů.

Proto je parní hrnec společnosti Philips

vybaven širokým rozsahem předvoleb

časování, které po dosažení ideální doby

vaření v páře automaticky vypnou páru. Tato

funkce vám pomůže při přípravě ohromného

množství potravin - včetně rýže, vajec,

zeleniny, kuřat a ryb - a umožní vám

dosáhnout dokonalých výsledků, které si

uchovají všechnu chuť a vitamíny.

Jednotlivé části lze mýt v myčce

Snadné čištění díky částem, které lze mýt

v myčce.

Odnímatelná dna

Potřebujete uvařit v páře něco velkého, jako je

celé kuře nebo jakékoli jídlo, které je příliš

velké na jednu standardní nádobku na vaření?

Jednoduše odstraňte spodní část parního koše,

čímž vytvoříte větší prostor. Zbytek za vás

obstará parní hrnec, který celé jídlo důkladně a

rovnoměrně uvaří v páře.

Nádoba na ryby a rýži

Potraviny jako jsou ryby a rýže vždy chutnají

lépe, pokud jsou během vaření v páře v

omáčce, ve vývaru nebo ve vlastní šťávě. Proto

je tento parní hrnec z řady Alu vybaven

odpovídající miskou pro snadné vaření těchto

jídel ve vlastní chutné omáčce, které zajistí

plnější chuť jídla.

Receptář

Receptář s tipy odborníků pro přípravu chutných

pohoštění.
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Specifikace

Specifikace provedení

Materiál: Hliník a plast

Barva(y): Tmavě šedá

Včetně příslušenství

Držák na vejce: Ano

Nádoba na rýži/polévku/potraviny: 1,1 l

Obecné specifikace

Protiskluzové podložky: Ano

Kontrolka zapnutí přístroje: Ano

Chladné rukojeti: Ano

Indikátor úrovně hladiny: Ano

Ochrana proti přehřátí a vaření bez vody: Ano

Počet nádob: 3 ks

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (Š x H x V):

340 x 210 x 435 mm

Váha přístroje: 3,33 kg

Technické údaje

Spotřeba: 2000 W

Napětí: 220–240 V

Frekvence: 50/60 Hz

Délka kabelu: 100 cm

Objem nádob: 2,6/ 2,8/ 3,2 l

Objem nádržky na vodu: 1,4 l
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