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cozimento a vapor
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5 L

900W

Infusor de aroma

 

RI9116/00

O puro sabor dos alimentos cozidos a vapor

Com infusão de aroma

Cozinhe em vapor com ajustes perfeitos para cada refeição.

Uma maneira saudável preparar refeições saborosas

O Infusor de aroma acrescenta mais sabor com deliciosos temperos e ervas.

Cozimento a vapor é saudável e mantém os nutrientes dos alimentos

Cronômetro com ajuste alimentos para peixes, verduras, arroz e muito mais

Cozinhe de modo fácil uma refeição completa de uma só vez

Duas cestas para cozinhar a vapor vários ingredientes de uma só vez

Capacidade de 5 L para caber um frango inteiro

Compartimento para ovo

Recipiente para cozimento a vapor para sopas, cozidos, arroz e muito mais

Manuseio inteligente e conveniente

Tampa antigotejamento

Peças próprias para lava-louças

Fácil de abastecer com água

Cestas empilháveis para fácil armazenamento



Aparelho para cozimento a vapor RI9116/00

Destaques

Duas cestas

Duas cestas para cozinhar a vapor ingredientes

diferentes ao mesmo tempo.

Capacidade de 5 L

Capacidade de 5 L para caber um frango

inteiro

Tampa antigotejamento

Tampa antigotejamento

Partes próprias para lava-louças

Peças próprias para lava-louças

Fácil refil de água

Reabasteça facilmente o reservatório durante o

uso.

Compartimento para ovo

Comporta 6 ovos por cesta.

Cozimento a vapor saudável

Cozimento a vapor é saudável e mantém os

nutrientes dos alimentos

Cronômetro com ajuste de alimentos

Cronômetro com ajuste alimentos para peixes,

verduras, arroz e muito mais

Cestas empilháveis

Cestas empilháveis para fácil armazenamento

Recipiente para cozimento a vapor

Recipiente para cozimento a vapor para sopas,

cozidos, arroz e muito mais

Infusor de aroma

O exclusivo Infusor de aroma do aparelho para

cozimento a vapor Philips Walita acrescenta o

delicioso aroma de ervas e temperos, levando

ainda mais sabor aos alimentos preparados a

vapor. Basta colocar seus temperos e ervas

preferidos no intensificador e deixar o vapor se

encarregar do resto. O calor do vapor libera

aromas delicados das ervas e dos temperos

que são absorvidos pelo alimento, criando

sabores de dar água na boca.
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Especificações

Especificações do design

Material: Plástico

Cor(es): Preto

Acessórios incluídos

Compartimento para ovo

Recipiente para/arroz/sopa/alimentos

Especificações gerais

Pés antideslizantes

Luz indicadora de energia

Alças à prova de calor

Indicador de nível de água

Número de recipientes: 2 pcs

Proteção contra superaquecimento e

desligamento automático

Armazenamento do cabo

Especificações técnicas

Lig/Desl: 900 W

Voltagem: 220-240 volt

Frequência: 50/60 Hz

Comprimento do cabo: 80 cm

Capacidade (máx.): 2,6 + 2,9 E

Capacidade do reservatório de água: 1 E
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