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Jedlá bez použitia polotovarov, aj počas

najrušnejších dní

Varí a mieša za vás

Zariadenie Jamie Oliver HomeCooker bude v kuchyni vaším druhým párom rúk.

Pripravte svoje domáce jedlá od základu, bez polotovarov a bez starostí.

HomeCooker jedlo mieša a varí za vás, aby ste sa mohli venovať iným obľúbeným

činnostiam.

Jednoduché varenie bez neustáleho dozerania

Technológia miešania AutoStir

Vždy tá správna teplota

Časovač až na 99 minút vás upozorní, keď čas vyprší

Automatické vypnutie

Dokonale uvarené a rozmanité jedlá

Knižka s receptami od Jamieho Olivera plná rôznorodosti a inšpirácie

Jedinečná kombinácia pre dokonalé výsledky

Nádoba na cestoviny, kôš a podnos na dusenie v pare na prípravu rôznych receptov

Rýchle a jednoduché čistenie

Časti umývateľné v umývačke riadu pre jednoduché čistenie
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Hlavné prvky

Systém varenia bez ručného ovládania

Jedinečná kombinácia automatického

miešania, optimálnej teploty a časovača

QuickSet vám poskytne všetko potrebné na

prípravu poctivých domácich jedál aj počas

tých najrušnejších dní.

Technológia miešania AutoStir

Jemné, súvislé miešanie vďaka technológií

AutoStir zaistí nielen to, že sa suroviny

rovnomerne opečú, ale zároveň sa rozvinie aj

chuť prísad, vďaka čomu bude chuť vášho jedla

výraznejšia.

Technológia Perfect Temp

Zariadenie je možné skvele využiť na prípravu

najrôznejších jedál – od raňajok až po večeru.

Suroviny môžete rozpustiť, dusiť, variť,

pripravovať v pare alebo smažiť. Môžete

pripraviť lahodné, pomaly varené jedlá, ako

dusené mäso so zeleninou, šťavnaté soté

alebo vašu vlastnú čerstvú a zdravú omáčku k

cestovinám, ktorú si vaše deti zamilujú.

Rovnako jednoducho pripravíte aj domácu

polievku, opekané zemiaky alebo dokonale

uvarené rizoto či paellu. Na ovládacom paneli

môžete vďaka technológii Perfect Temp určiť

presnú teplotu varenia (40 až 250 °C) a

nastaviť časovač. Teraz už stačí len zapnúť

miešací nástavec a HomeCooker urobí všetku

ťažkú prácu za vás.

Časovač QuickSet

Vďaka časovaču QuickSet môžete jednoducho

nastaviť presný čas varenia. Časovač dokáže

počítať po sekundách nahor alebo odpočítavať

smerom nadol – oboje až 99 minút. Po

uplynutí nastaveného času HomeCooker

niekoľkokrát zapípa.

Príslušenstvo na rozmanité použitie

So zariadením HomeCooker získate aj

množstvo praktického príslušenstva – nádobu

na cestoviny, kôš a podnos na dusenie v pare.

Vďaka nim môžete byť pri varení kreatívni a

pripravovať ešte pestrejšie recepty.

Knižka s receptami od Jamieho Olivera

Lahodné recepty v tejto pestrej a inšpiratívnej

knižke napísal Jamie Oliver špeciálne pre

HomeCooker. Vyskúšajte sami tieto chutné a

lahodné recepty! Ďalšie recepty pre

HomeCooker od Jamieho Olivera nájdete

online na adrese

www.philips.com/homecooker.

Automatické vypnutie

Keď uplynie nastavený čas, HomeCooker sa

automaticky vypne. Teplota sa zníži, aby jedlo

nebolo pripálené alebo rozvarené.

Časti umývateľné v umývačke riadu

Panvicu, veko, miešač a parnú nádobu je

možné umyť v umývačke riadu, čím skrátite čas

strávený v kuchyni.

Philips Green Logo

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Pribalené príslušenstvo

Kôš na dusenie v pare: áno

Podnos na dusenie v pare: áno

Nádoba na cestoviny: áno

Dizajn a povrchová úprava

Materiály: Nehrdzavejúca oceľ, plast

Farba: Biela

Všeobecné špecifikácie

Indikátor horúcej platne: áno

Odkladanie kábla: áno

Protisklzové nožičky: áno

99-minútový časovač: áno

Teplota 40 – 250 stupňov: áno

Vypínač miešača: áno

Signál pripravenosti: áno

Prepínač zapnuté/vypnuté: áno

Automatické vypnutie: áno

Veko s otvorom na paru: áno

Snímateľný prstenec na ochranu pred vysokou

teplotou: áno

Technické špecifikácie

Príkon: 1500 W

Napätie: 220 – 240 V AC

Frekvencia: 50/60 Hz

Dĺžka kábla: 1,0 m

Ohrevná kapacita: 3 l

Hmotnosť a rozmery

Hmotnosť zariadení: ~5280 g

Rozmery produktu (Š x V x H): 324 x 345 x

359

Rozmery balenia (Š x V x H): 385 x 260 x 397
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