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Γεύματα από το μηδέν, ακόμα και όταν έχετε ελάχιστο

χρόνο.

Κόβει, μαγειρεύει και ανακατεύει για εσάς

Το Jamie Oliver HomeCooker φέρνει ένα επιπλέον ζευγάρι χέρια στην κουζίνα σας.

Μαγειρέψτε σπιτικά γεύματα από το μηδέν, ξέγνοιαστα και απλά. Η συσκευή κόβει, μαγειρεύει

και ανακατεύει για εσάς, κι εσείς μπορείτε να ασχοληθείτε με ό,τι άλλο θέλετε.

Εύκολο μαγείρεμα, χωρίς την επίβλεψή σας

Τεχνολογία AutoStir

Επιλέξτε την ακριβή ταχύτητα που χρειάζεστε

Χρονόμετρο έως και 99 λεπτά, με ένδειξη ετοιμότητας

Κόψιμο και τεμαχισμός απευθείας στην κατσαρόλα

Μεγάλο στόμιο τροφοδοσίας για όλα τα συστατικά

Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας

Τέλεια γεύση, τεράστια ποικιλία

Βιβλίο συνταγών του Jamie Oliver, γεμάτο ποικιλία και έμπνευση

Μοναδικός συνδυασμός για τέλειο αποτέλεσμα

2 ταχύτητες κοπής και τεμαχισμού

Εξάρτημα για ζυμαρικά, καλάθι μαγειρέματος στον ατμό και δίσκος για διαφορετικές συνταγές

5 διαφορετικοί δίσκοι για κοπή σε λεπτές φέτες, τεμαχισμό και τρίψιμο

Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα

Εξαρτήματα που πλένονται ακίνδυνα στο πλυντήριο πιάτων για εύκολο καθαρισμό
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Χαρακτηριστικά

Σύστημα μαγειρέματος handsfree

Ο μοναδικός συνδυασμός αυτόματου ανακατέματος,

ιδανικής θερμοκρασίας και χρονομέτρου QuickSet

σάς προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να

μαγειρεύετε γεύματα από το μηδέν, ακόμα και όταν

έχετε ελάχιστο χρόνο.

Τεχνολογία AutoStir

Το ήπιο και σταθερό ανακάτεμα που παρέχει η

τεχνολογία AutoStir κάνει το φαγητό να μαγειρεύεται

ομοιόμορφα και απελευθερώνει τη γεύση των

συστατικών, χαρίζοντας νοστιμιά σε κάθε σας

πιάτο.

Τεχνολογία Perfect Temp

Η συσκευή είναι ιδανική για μια μεγάλη ποικιλία

πιάτων, από πρωινό μέχρι δείπνο. Μπορείτε να

λιώσετε, να σιγοβράσετε, να βράσετε, να μαγειρέψετε

στον ατμό και να τηγανίσετε. Έτσι, μπορείτε να

προετοιμάσετε απολαυστικά πιάτα όπως κοκκινιστά,

κρέας με κάρι και τη δική σας φρέσκια, υγιεινή

σάλτσα ζυμαρικών που θα λατρέψουν τα παιδιά σας.

Επίσης, είναι εύκολο να ετοιμάσετε σπιτική σούπα,

τηγανητές πατάτες ή τέλειο ριζότο και παέγια.

Μπορείτε να επιλέξετε την ακριβή θερμοκρασία χάρη

στην τεχνολογία Perfect Temp (μεταξύ 40-250 C), να

ρυθμίσετε το χρονόμετρο στον πίνακα ελέγχου, να

ενεργοποιήσετε το εξάρτημα ανάδευσης και το

HomeCooker θα κάνει όλη τη σκληρή δουλειά για

εσάς.

Χρονόμετρο QuickSet

Με το χρονόμετρο QuickSet μπορείτε να ορίσετε τον

ακριβή χρόνο εύκολα. Το χρονόμετρο μπορεί να

μετράει αντίστροφα και να μετρά σε δευτερόλεπτα,

έως και 99 λεπτά. Όταν περάσει ο χρόνος, το

HomeCooker θα ηχήσει αρκετές φορές.

Εξαρτήματα για όλες τις συνταγές

Μαζί με το HomeCooker, θα αποκτήσετε επιπλέον

εξαρτήματα: εξάρτημα για ζυμαρικά, καλάθι

μαγειρέματος στον ατμό και δίσκος. Αυτά τα

εξαρτήματα θα σας προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη

ποικιλία στο μαγείρεμα για να μπορείτε να φτιάξετε

διάφορες συνταγές.

Βιβλίο συνταγών του Jamie Oliver

Ο Jamie Oliver έγραψε νοστιμότατες συνταγές ειδικά

για το βιβλίο συνταγών του HomeCooker, το οποίο

είναι γεμάτο ποικιλία και έμπνευση. Δοκιμάστε τις!

Βρείτε περισσότερες συνταγές του Jamie Oliver για το

HomeCooker στη διεύθυνση

www.philips.com/homecooker.

Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας

Μόλις περάσει η ώρα που έχετε ορίσει, το

HomeCooker θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Η

θερμοκρασία θα μειωθεί, για να μην κάψετε ή

παραψήσετε το φαγητό.

Τεχνολογία 5-in-1 DirectCut

Με τον πύργο κοπής μπορείτε να κόψετε και να

τεμαχίσετε απευθείας μέσα στην κατσαρόλα. Διαθέτει

5 διαφορετικές λεπίδες για 2 μεγέθη τεμαχισμού

(παχιά και λεπτά), 2 μεγέθη τριψίματος (μεσαία και

χοντρά), καθώς και για και κοπή σε λωρίδες ζιλιέν.

Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομο

SaladMaker.

2 ταχύτητες κοπής και τεμαχισμού

Μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα που χρειάζεστε

για την κοπή, ανάλογα με το πιάτο ή τη συνταγή που

φτιάχνετε. Χρησιμοποιήστε την ταχύτητα κοπής 1

για κοπή σε λεπτές λωρίδες, για τεμαχισμό και

τρίψιμο, αλλά και για μαλακά υλικά όπως τα

μανιτάρια. Χρησιμοποιήστε την ταχύτητα 2 για

σκληρά υλικά όπως τα καρότα και το σαλάμι.
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Προδιαγραφές

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ

Πύργος κοπής

Καλάθι μαγειρέματος στον ατμό

Δίσκος μαγειρέματος στον ατμό

Πρόσθετο εξάρτημα για ζυμαρικά

5 δίσκοι κοπής και τεμαχισμού

Σχεδίαση και φινίρισμα

Υλικά: Ανοξείδωτο ατσάλι, πλαστικό

Χρώμα: Μαύρο

Γενικές προδιαγραφές

Ενδεικτική λυχνία ζεστής πλάκας

Σύστημα τύλιξης καλωδίου

Αντιολισθητικά πέλματα

Χρονόμετρο 99 λεπτών

40-250 βαθμοί θερμοκρασίας

Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

εξαρτήματος ανάδευσης

Ένδειξη ολοκλήρωσης διαδικασίας

Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας

Καπάκι με οπή ατμού

Αφαιρούμενος δακτύλιος προστασίας από τη

θερμότητα

Πύργος κοπής

5 δίσκοι κοπής και τεμαχισμού

2 ταχύτητες

Μεγάλο στόμιο τροφοδοσίας: 76 x 50 χιλ.

Κλείδωμα ασφαλείας

Σύστημα τύλιξης καλωδίου

Αντιολισθητικά πέλματα

Εύχρηστη λαβή

Τεχνικές προδιαγραφές

Ρεύμα: 1500 W + 200 W

Τάση: 220-240 V AC

Συχνότητα: 50/60 Hz

Χωρητικότητα: 3 L

Μήκος καλωδίου πύργου κοπής:

1,2 μ.

Μήκος καλωδίου HomeCooker: 1,0 μ.

Βάρος και διαστάσεις

Βάρος συσκευών: ~7200 γρ.

Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 324 x 345 x 359,

192 x 240 x 408

Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 657 x 260 x

397
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