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Ínycsiklandóbb ízek
Ízletes halételek a 80 °C-os enyhe párolással

Ez a tetszetős és modern, alumínium ételpároló az ízek örömünnepét hozza el az Ön számára. Az olyan

ínyencek számára kialakított funkciók, mint az Enyhe párolás, a Flavour Booster+ és a Turbo indítás, soha nem

tapasztalt módon gondoskodnak arról, hogy kihozzák az ételek természetes ízeit.

Ínycsiklandóbb ízek

Enyhe párolással megtartják a halételek állagukat

A Flavour Booster+ fűszernövényekkel és fűszerekkel ízesíti ételeit

Előre beállított időzítés hal, zöldség, rizs stb. elkészítéséhez

Receptfüzet

Smart funkciók

Turbo indítás funkciónak köszönhetően megmarad az ételek természetes íze

Egymásba helyezhető párolóedények

Tál rizs- és halételek, vagy szószokban való ételkészítéshez

Csak könnyedén

A Melegen tartás funkció tálalásra készen tartja az ételt

Külső vízbetöltő nyílás

Mosogatógépben tisztítható alkatrészek

Eltávolítható alsó rész a nagyobb méretű ételek párolásához
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Fénypontok

Enyhe párolás

A halételek a legfinomabb ételeknek

számítanak, azonban könnyedén túlfőzhetők,

ha magas hőfokon pároljuk őket. Mindez

azonban a múlté. A Philips alumínium

kialakítású pároló egy teljesen új, Enyhe

párolás funkciója 80 °C-on történő alapos

párolása lehetővé teszi az ízletes halételek

kiváló elkészítését. A kíméletes, mégis alapos

párolást biztosító Enyhe párolás funkció

tökéletesen megőrzi a halételek természetes

ízét és állagát, páratlan ízvilágról gondoskodik,

tökéletes teljesítményt nyújtva minden

alkalommal.

Flavour Booster+

A Flavour Booster+ lehetővé teszi, hogy Ön

ételeit kedvenc fészernövényei és fűszerei

aromájával, borral, húslével, citromlével vagy

szójaszósszal ízesítve ínycsiklandozó ízével

gazdagítsa ételeit. Egyszerűen helyezze

kedvenc ízeit az ízfokozóba, és hagyja, hogy a

gőz természetes módon átjárja ételeit,

speciális aromával látva el azokat.

Turbo indítás

Az ételekben található vitaminok és ásványi

anyagok közül sok elveszhet, ha a párolás

rövid idő alatt nem éri el a megfelelő

hőmérsékletet. Ennek magyarázáta, hogy

minél előbb éri el az étel az ideális főzési

hőmérsékletet, annál több természetes vitamin

megtartására képes. A Turbo indítás funkció

másodpercek alatt a párolási hőmérsékletre

melegíti az ételt. Így az ételek több

természetes ízt és vitalitást őriznek meg.

Előre beállított időzítés

A párolás szinte már művészet, ezért a Philips

pároló számos előre beállított időzítéssel

rendelkezik, amely a megfelelő párolási idő

elérésekor automatikusan kikapcsolja a

készüléket. Így a sokféle étel (pl. rizs, tojás,

zöldség, csirke és hal) nemcsak tökéletesen

megőrzi zamatos ízét, hanem maradéktalanul

tartalmazza a vitaminokat is.

Mosogatógépben tisztítható alkatrészek

Mosogatógépben tisztítható alkatrészek –

egyszerű tisztítás

Eltávolítható alsó rész

Nagyméretű ételt kíván párolni mint pl. egy

teljes csirke, vagy bármilyen olyan ételt, amely

túl nagy az egyetlen párolórésszel

rendelkező készülékekhez? Egyszerűen

pattintsa fel a kosarak alját, hogy elegendően

nagy helyet biztosítson az étel számára. A

párolókészülék gondoskodik az alapos és

következetes párolásról felülről lefelé..

Halas és rizses tál

A halételek és a rízs akkor igazán ízletesek, ha

szószokban, húslében, vagy saját levükben

való párolás által készülnek. Ezért alumínium

ételpároló rízsföző táljában könnyedén

elkészíthetőek ezek az ételek saját levükben

főve megtartva egyedülálló ízüket.

Receptfüzet

Mellékelt receptfüzet mesterszakácstrükkökkel
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Műszaki adatok

Kivitelezési jellemzők

Anyag: Alumínium és műanyag

Szín(ek): Sötétszürke

Mellékelt tartozékok

Tojástartó

Rizs-, leves- és ételtartó: 1,1 l

Általános jellemzők

Csúszásmentes lábak

Bekapcsolás jelzőfény

Hőszigetelt fogantyúk

Vízszintjelző

Túlmelegedés és elpárolgás elleni védelem

Edények száma: 3 db

Tömeg és méretek

Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 340 x 210 x

435 mm

Készülék tömege: 3,33 kg

Műszaki adatok

Tápellátás: 2000 W

Feszültség: 220-240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Vezetékhossz: 100 cm

Az edények űrtartalma: 2,6 / 2,8 / 3,2 l

A víztartály űrtartalma: 1,4 l
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