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Koe täyteläinen makunautinto
Herkullista kalaa 80 asteessa Gentle Steamin avulla

Tämä huippulaadukas alumiininen höyrykeitin korostaa makuja upeasti. Muun muassa Gentle Steam, Flavour

Booster+ ja Turbo Start säilyttävät ainesten luonnolliset aromit täysin uudella tavalla.

Koe täyteläinen makunautinto

Gentle Steam säilyttää kalan hauraan rakenteen

Flavour Booster+ maustaa ruoan nesteillä, yrteillä ja mausteilla

Optimaaliset esiajastukset kalalle, vihanneksille, riisille jne.

Reseptivihko

Kätevät ominaisuudet

Turbo Start valmistaa ruoan nopeammin ja säilyttää ainesosien ravintoarvon entistä paremmin

Pinottavat höyrystyskattilat

Kulho esimerkiksi kalan ja riisin keittämiseen mehussa tai kastikkeessa

Valmista helposti

Lämpimänäpitotoiminto pitää ruoan tarjoiluvalmiina

Ulkoinen vedentäyttöaukko

Konepestävät osat

Irrotettavat alustat isompien ruokapalojen höyrystämiseen
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Kohokohdat

Gentle Steam

Kala on erittäin herkkä ruoka-aine, joka

helposti kypsyy liikaa korkeassa

höyrytyslämpötilassa. Ei enää. Philipsin

alumiinisessa höyrykeittimessä on uusi Gentle

Steam -toiminto, joka höyrystää ruoan

läpikotaisin matalassa, kalalle parhaiten

soveltuvassa lämpötilassa 80 °C. Gentle Steam

kypsentää hitaasti mutta varmasti ja säilyttää

aina kalan luonnollisen maun, rakenteen ja

ulkonäön.

Flavour Booster+

Flavour Booster+ maustaa ruoan miellyttävästi

haluamiesi yrttien ja mausteiden herkullisilla

aromeilla sekä nesteillä, kuten viinillä,

lihaliemellä, sitruunamehulla ja

soijakastikkeella. Lisää lempimakujasi

Booster-laitteeseen ja anna höyryn vapauttaa

herkät aromit luonnollisesti ruokaan.

Turbo Start

Turbo Start -toiminto saavuttaa oikean

höyrytyslämpötilan muutamassa sekunnissa,

joten ruoan ravintoarvo säilyy entistä

paremmin.

Optimaaliset esiajastukset

Höyrystäminen on tarkkaa puuhaa. Siksi

Philipsin höyrykeittimessä on useita

esiajastuksia, jotka katkaisevat höyryn tulon

automaattisesti heti, kun ihanteellinen

höyrystysaika on saavutettu. Se helpottaa

useiden ruokalajien – muiden muassa riisin,

kananmunien, vihannesten, kanan ja kalan –

valmistusta. Kaikki maut ja vitamiinit säilyvät

ruoassa.

Konepestävät osat

Konepestävät osat helpottavat puhdistusta.

Irrotettavat alustat

Haluatko höyryttää suuren ruokapalan, kuten

kokonaisen kanan tai muun ruoka-ainepalan,

joka ei mahdu yhteen höyrytysosaan? Voit

lisätä yhtenäistä höyrytystilaa irrottamalla

kunkin höyrytysastian pohjan. Höyrykeitin

hoitaa loput höyrystämällä ruoan tasaisesti

läpikotaisin.

Kala- ja riisikulho

Ruoka-aineet kuten kala ja riisi maistuvat aina

hyviltä, kun ne höyrytetään kastikkeessa,

liemessä tai omassa nesteessään. Siksi

alumiinisessa höyrykeittimessä on vastaava

kulho, jossa kypsennät nämä ruoka-aineet

helposti niiden omassa maukkaassa

kastikkeessa, jolloin niiden täyteläinen makuu

säilyy.

Reseptivihko

Reseptivihko on täynnä asiantuntijaneuvoja ja

maukkaita ohjeita.
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Tekniset tiedot

Muotoilutiedot

Materiaali: Alumiini ja muovi

Väri(t): Tummanharmaa

Mukana tulevat lisätarvikkeet:

Munateline: KYLLÄ

Riisi-/keitto-/ruoka-astia: 1,1 l

Yleiset tiedot

Liukumattomat jalat: KYLLÄ

Virran merkkivalo: KYLLÄ

Kuumentumattomat kädensijat: KYLLÄ

Vesimäärän ilmaisin: KYLLÄ

Ylikuumenemissuoja: KYLLÄ

Kattiloiden määrä: 3 kpl

Paino ja mitat

Tuotteen mitat (L x K x S): 340 x 210 x

435 mm

Laitteen paino: 3,33 kg

Tekniset tiedot

Virta: 2000 W

Jännite: 220–240 V

Taajuus: 50/60 Hz

Johdon pituus: 100 cm

Tilavuus (enintään): 2,6/2,8/3,2 l

Tilavuus, vesisäiliö: 1,4 l
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