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Dokonale čistá chuť jedla pripraveného na pare
Varte pomocou dokonalej kombinácie času varenia a teploty

Vyberte program šéfkuchára a váš parný hrniec Philips pripraví jedlo pri dokonalej

kombinácii času varenia a teploty pre sviežo zelenú zeleninu alebo tú najjemnejšiu

rybu. Prípadne si vyberte program kompletných jedál a uvarte jedlo so všetkými

chodmi, ktoré sú pripravené v ten správny čas.

Zdravý spôsob varenia chutných jedál

Rozptyľovač arómy dodá jedlu viac chuti pomocou lahodných bylín a korenín

Program celých jedál nastaví optimálny čas prípravy pre jednotlivé košíky

Program šéfkuchára nastaví optimálnu teplotu a čas

Brožúra s receptami

Jednoducho pripravte kompletné jedlo naraz

Kapacita 9 l a odnímateľné dno košíkov na prípravu celého kurčaťa

Funkcia udržania teploty Keep Warm uchováva teplotu jedla vhodnú na podávanie

Miska na prípravu polievky, duseného mäsa, ryže a ďalších pokrmov

Funkcia Turbo štart pripravuje jedlo rýchlejšie a lepšie uchováva nutričné hodnoty

jedla

Praktické a pohodlné používanie

Digitálny časovač

Jednoduché doplnenie vody

Digitálny indikátor doplnenia vody so signalizáciou

Časti umývateľné v umývačke



Parný hrniec HD9190/30

Hlavné prvky

Rozptyľovač arómy

Jedinečný rozptyľovač arómy parného hrnca

Philips prináša lahodnú vôňu bylín a korenín a

dodáva jedlu pripravenému na pare ešte

lahodnejšiu chuť. Stačí vložiť obľúbené byliny a

koreniny do komory a para už dokončí dielo

za vás. Teplo pary uvoľní lahodné vône bylín a

korenín, ktoré dôkladne preniknú jedlom, až sa

vám budú v ústach zbiehať slinky.

Kapacita 9 l

Kapacita 9 l a odnímateľné dno košíkov na

prípravu celého kurčaťa

Turbo štart

Vďaka funkcii Turbo štart dosiahnete optimálnu

teplotu na prípravu v pare za niekoľko sekúnd,

vďaka čomu sa lepšie uchovajú nutričné

hodnoty jedla.

Digitálny časovač

Digitálny časovač vás upozorní, keď je jedlo

hotové.

Digitálny indikátor doplnenia vody

Digitálny indikátor signalizuje potrebu doplniť

vodu.

Jednoduché nalievanie vody

Jednoduché doplnenie vody do zásobníka

počas používania.

Funkcia udržania teploty Keep Warm

Funkcia udržania teploty udrží vaše jedlo teplé

až do okamihu podávania.

Miska na prípravu potravín na pare

Miska na prípravu polievky, duseného mäsa,

ryže a ďalších pokrmov

Časti umývateľné v umývačke riadu

Časti umývateľné v umývačke
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Technické údaje

Špecifikácia dizajnu

Materiál: Kov

Farba(y): Nehrdzavejúca oceľ

Pribalené príslušenstvo

Držiak vajec: áno

Všeobecné špecifikácie

Protisklzové nožičky: áno

Kontrolka zapnutia: áno

Rukoväte chladné na dotyk: áno

Ukazovateľ hladiny vody: áno

Ochrana pred prehriatím a varom naprázdno:

áno

Počet parných nádob: 3 ks

Odkladanie kábla: áno

Technické špecifikácie

Príkon: 2000 W

Napätie: 220 – 240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Dĺžka kábla: 100 cm

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

Kapacita nádoby na vodu: 1,1 l
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