
 

Aparat de gătit cu
aburi

Avance Collection

 
9 l, 2000 W

Temporizator digital, încălzire
turbo

Intensif. arome, prg.
gătit+bucătar

Metal, oţel inoxidabil

 

HD9190/30

Cel mai pur gust al alimentelor preparate la abur
Gătiţi folosind combinaţii perfecte de timp şi temperatură

Programul pentru bucătar al aparatului de gătit cu abur de la Philips prepară

alimentele folosind combinaţii perfecte de timp şi temperatură, legume de un

verde intens sau peşte de o frăgezime aparte. Sau selectaţi programul pentru gătit

şi preparaţi o masă întreagă, la setările de timp potrivite.

O metodă sănătoasă de a găti mese gustoase

Intensificatorul de arome adaugă gust cu plante şi condimente delicioase

Programul pentru gătit setează timpul perfect de gătit pentru fiecare coş

Programul pentru bucătar setează temperatura şi durata perfecte

Carte de reţete

Găteşte cu uşurinţă o masă completă dintr-o şarjă

Capacitate de 9 l şi tăvi detaşabile

Funcţie de Păstrare cald menţine alimentele pregătite pentru servire

Castronul de preparare la aburi pentru supă, tocăniţă, orez şi mai multe

Pornirea turbo găteşte mai rapid şi păstrează mai multe substanţe nutritive în mâncare

Manevrare inteligentă şi comodă

Temporizator digital

Uşor de umplut cu apă

Indicator digital de reumplere cu apă cu semnal

Toate piesele pot fi spălate în maşină



Aparat de gătit cu aburi HD9190/30

Repere

Intensificator de arome

Intensificator unic de arome al aparatului de

gătit cu aburi de la Philips adaugă gustul

delicios al plantelor aromatice şi al

condimentelor, oferind şi mai multă savoare

gătitului la aburi. Doar adaugă plantele

aromatice şi condimentele tale preferate în

intensificator şi lasă aburul să aibă grijă de

restul. Căldura aburului eliberează aromele

delicate din plantele aromatice şi condimente,

care infuzează alimentele cu arome apetisante.

Capacitate de 9 l

Capacitate de 9 l şi tăvi detaşabile

Pornire Turbo

Pornirea turbo vă ajută să ajungeţi la

temperatura perfectă a aburilor în câteva

secunde şi păstrează, prin urmare, mai multe

substanţe nutritive în mâncare.

Temporizator digital

Cronometrul digital semnalează când este gata

mâncarea.

Indicator digital de reumplere cu apă

Indicatorul de reumplere cu apă indică atunci

când nivelul apei este scăzut.

Reumplere uşoară cu apă

Reumplere uşoară a rezervorului în timpul

utilizării.

Funcţia de Păstrare cald

Funcţia de Păstrare la cald vă menţine

alimentele calde până la servire.

Castronul de preparare la abur

Castronul de preparare la aburi pentru supă,

tocăniţă, orez şi mai multe

Componente lavabile în maşină

Toate piesele pot fi spălate în maşină



Aparat de gătit cu aburi HD9190/30

Specificaţii

Specificaţii de design

Material: Metalic

Culori: Oţel inoxidabil

Accesorii incluse

Raft pentru ouă

Specificaţii generale

Sistem anti-alunecare

Indicator alimentare

Mânere reci la atingere

Indicator nivel apă

Protecţie împotriva supraîncălzirii şi

vaporizării apei

Număr de coşuri: 3 buc.

Sistem depozitare cablu

Specificaţii tehnice

Alimentare: 2000 W

Tensiune: 220-240 V

Frecvenţă: 50/60 Hz

Lungime cablu: 100 cm

Capacitate (max.): 2,6/2,8/3,2 l

Capacitate rezervor de apă: 1,6 l
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