
 

Ételpároló

Avance Collection

 
9 l, 2000 W

Időzítő, turbó melegítés

Aromatartó edény, Meal+Chef
program

Fém, rozsdamentes acél

 

HD9190/30

A párolt étel hamisítatlan íze
Főzés az idő és a hőmérséklet tökéletes kombinációjával

A Chef program esetén a Philips ételpároló az idő és a hőmérséklet tökéletes

kombinációjával készíti el az ételt, és a legfinomabb állagúvá teszi a világoszöld

zöldségeket vagy a halat. Ha az Ételsor programot választja, a készülék a teljes

menüt megfelelően időzítve készíti el.

Ízletes ételek készítésének egészséges módja

Az aromatartó a fűszerek aromájával bolondítja meg ételeit

Az ételsor program beállítja a tökéletes főzési időt minden kosárhoz

A konyhafőnök program beállítja a tökéletes hőmérsékletet és időt

Receptfüzet

Főzzön meg egyszerűen egy teljes menüt egyszerre

9 literes kapacitás és kivehető tálcaaljak, hogy egész csirke is beleférjen

A Melegen tartás funkció tálalásra készen tartja az ételt

Párolóedény leveshez, pörkölthöz, rizshez és sok minden máshoz

A turbo indítás gyorsabb főzést jelent, ugyanakkor több tápanyagot őriz meg az

ételben

Praktikus és kényelmes kezelés

Digitális óra

Egyszerűen feltölthető vízzel

Digitális víztöltés-jelző jelzése

Az alkatrészek mosogatógépben tisztíthatók



Ételpároló HD9190/30

Fénypontok

Aromatartó edény

A Philips pároló egyedi aromatartója a

fűszerek aromájával bolondítja meg ételeit,

még inkább valódi ízt biztosítva a párolásnak.

Tegye kedvenc fűszereit az ízfokozóba, a többit

pedig bízza a gőzre. A párolóból felszálló gőz

kioldja a fűszerek finom aromáját, amely

ínycsiklandó ízeivel alaposan átjárja az

ételeket.

9 literes kapacitás

9 literes kapacitás és kivehető tálcaaljak, hogy

egész csirke is beleférjen

Turbo indítás

A turbo indítás másodpercek alatt a tökéletes

párolási hőmérsékletre melegíti az ételt, és így

több tápanyagot őriz meg benne.

Digitális óra

A digitális óra jelzi, amikor az étel elkészült.

Digitális víztöltés-jelző

A digitális víztöltés-jelző jelzi az alacsony

vízszintet.

Egyszerű vízfeltöltés

Egyszerűen újratöltheti a tartályt használat

közben.

Melegen tartás funkció

A Melegen tartás funkció tálalásig melegen

tartja az ételt.

Párolóedény

Párolóedény leveshez, pörkölthöz, rizshez és

sok minden máshoz

Mosogatógépben mosható alkatrészek

Az alkatrészek mosogatógépben tisztíthatók
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Műszaki adatok

Kivitelezési jellemzők

Anyag: Fém

Szín(ek): Rozsdamentes acél

Mellékelt tartozékok

Tojástartó rekesz

Általános jellemzők

Csúszásmentes talp

Bekapcsolás jelzőfény

Hőszigetelt fogantyúk

Vízszintjelző

Túlmelegedés és elpárolgás elleni védelem

Edények száma: 3 db

Vezetéktárolás

Műszaki adatok

Tápellátás: 2000 W

Feszültség: 220-240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Vezetékhossz: 100 cm

Maximális űrtartalom: 2,6 / 2,8 / 3,2 l

A víztartály űrtartalma: 1,6 l

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes

figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Minden védjegy a Koninklijke Philips

N.V. céget, vagy az illető

jogtulajdonost illeti

Kiadás dátuma

2019‑03‑28

Verzió: 11.3.1

EAN: 08 71010 35887 33

www.philips.com

http://www.philips.com/

