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Descoperiţi arome mai puternice
Peşte delicios la 80°C cu abur delicat

Totul se reduce la savoare cu acest aparat de gătit din aluminiu cu aburi, performant şi aspectuos. Dispunând de

funcţii specializate, precum Abur delicat, Intensificator de arome+ şi Pornire Turbo, intensifică aroma naturală a

mâncării ca niciodată până acum.

Descoperiţi arome mai puternice

Aburul delicat păstrează textura delicată a peştelui

Intensificatorul+ asezonează cu lichide, verdeţuri & condimente

Intervale de timp presetate optime pentru peşte, legume, orez şi altele

Broşură cu reţete prevăzută cu sfaturi de la experţi şi alimente delicioase

Caracteristici inteligente

Pornirea Turbo captează toată savoarea naturală

Coşurile etajate utilizează mai puţin spaţiu pentru depozitare

Bol pentru prepararea peştelui, orezului şi altor alimente în sucuri sau sos

Doar puţin efort

Funcţie de Păstrare cald menţine alimentele pregătite pentru servire

Orificiu extern pentru apă pentru a reumple rezervorul la utilizare

Componente lavabile în maşina de spălat vase pentru curăţare uşoară

Baze detaşabile pentru a găti cu aburi bucăţi mai mari de alimente.



Aparat de gătit cu aburi HD9160/00

Repere

Abur delicat

Peştele este cea mai delicată mâncare, fiind

uşor să îl găteşti excesiv la temperaturile

ridicate ale preparării la abur. Nu şi de acum

încolo însă. Aparatul de gătit din aluminiu cu

aburi de la Philips dispune de o funcţie Abur

delicat complet nouă, care înăbuşă profund la

80 °C, temperatura ideală de preparare a

peştelui. Oferind rezultate uşoare, dar sigure,

funcţia Abur delicat conservă perfect gustul şi

textura naturală a peştelui pentru o savoare

completă şi un aspect fabulos de fiecare dată.

Intensificator de arome+

Intensificatorul de arome+ vă asezonează

delicat mâncarea cu aromele apetisante ale

plantelor aromatice şi condimentelor dvs.

preferate, precum şi ale lichidelor delicioase,

precum vinul, bulionul, sucul de lămâie şi

sosul de soia. Nu trebuie decât să adăugaţi

plantele aromatice şi condimentele dvs.

preferate în intensificator şi să lăsaţi procesul

natural al aburului să le elibereze aromele

delicate, care conferă preparatelor dvs. un gust

delicios pur.

Pornire Turbo

Numeroase vitamine şi minerale pure din

alimente sunt adeseori pierdute dacă aparatul

de gătit cu aburi nu ajunge la temperatura

completă suficient de repede. Aceasta se

întâmplă deoarece cu cât mâncarea atinge mai

rapid temperatura de preparare ideală, cu atât

este reţinută mai mult din savoarea sa

naturală. Pornirea Turbo are grijă de această

problemă ajungând la temperatura maximă de

preparare la abur în câteva secunde. Conservă

mai multă savoare naturală pentru preparate

pline de gust şi de sănătate.

Intervale de timp presetate optime

Gătirea la aburi este o artă delicată, de aceea

Aparatul de gătit la aburi de la Philips are o

gamă largă de intervale de timp presetate, care

opresc automat aburul odată ce perioada

setată a fost atinsă. Aceasta vă va ajuta să

gătiţi o varietate largă de alimente - inclusiv

orez, ouă, legume, pui şi peşte - obţinând

rezultate culinare care reţin toate aromele şi

vitaminele.

Componente lavabile în maşină

Componente lavabile în maşina de spălat vase

pentru curăţare uşoară.

Baze detaşabile

Aveţi nevoie să preparaţi la abur o bucată mare

dintr-un aliment, precum un pui întreg sau

orice alt preparat care este prea mare pentru un

singur compartiment generator de aburi? Nu

trebuie decât să desfaceţi partea inferioară a

fiecărui coş pentru a crea un spaţiu unic mare.

Aparatul de gătit cu aburi va face restul pentru

dvs., înăbuşind în profunzime şi consistent de

sus în jos.

Bol cu peşte şi orez

Alimente precum peştele şi orezul au un gust

bun când sunt preparate la abur în sos, supă

sau suc propriu. De aceea, aparatul de gătit cu

aburi din aluminiu este furnizat cu un bol care

facilitează gătirea acestor alimente într-un sos

gustos pentru o savoare completă.

Carte de reţete

Broşură cu reţete prevăzută cu sfaturi de la

experţi şi preparate delicioase.
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Specificaţii

Specificaţii de design

Material: Aluminiu şi plastic

Culori: Aluminiu/gri închis

Accesorii incluse

Raft pentru ouă

Recipient pemtru orez/supă/alimente: 1,1 l

Specificaţii generale

Sistem anti-alunecare

Indicator alimentare

Mânere reci la atingere

Indicator nivel apă

Protecţie împotrivă supraîncălzirii şi

vaporizării complete a apei

Număr de coşuri: 3 buc.

Specificaţii tehnice

Alimentare: 2000 W

Tensiune: 220-240 V

Frecvenţă: 50/60 Hz

Lungime cablu: 100 cm

Capacitate coşuri: 2,6/2,8/3,2 l

Capacitate rezervor de apă: 1,4 l
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