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Descubra os mais completos sabores
Acrescente o seu sabor com o Flavour Booster (difusor de

sabor)

Este aparelho para cozimento a vapor com o exclusivo Flavour Booster melhora o

sabor da comida com o delicioso aroma de ervas e temperos. Os recursos

inteligentes como o timer de 60 segundos, o reservatório de água externo e as

peças, que podem ser lavadas na lava-louças, tornam o preparo no vapor o mais

fácil possível.

Descubra os mais completos sabores

O Flavour Booster melhora o sabor com deliciosas ervas e temperos.

Livreto de receitas

Pouco esforço

Timer de 60 minutos

As peças podem ser lavadas na lava-louças

Reservatório de água externo

Recursos inteligentes

Armazenamento do cabo

A bandeja de pingos removível com capacidade para 500 ml é fácil de esvaziar e

limpar

Recipientes empilháveis para cozimento a vapor



Aparelho para cozimento a vapor RI9120/56

Destaques Especificações

Flavour Booster

O exclusivo Flavour Booster adiciona o

delicioso aroma de ervas e temperos, dando

ainda mais sabor à comida preparada a vapor.

É só colocar suas ervas e temperos preferidos

no booster e deixar o vapor se encarregar do

resto. O calor do vapor libera aromas delicados

das ervas e dos temperos que se fundem

totalmente ao alimento e proporcionam

sabores de dar água na boca.

Timer de 60 minutos

Timer de 60 minutos com luz piloto e luz de

desligamento automático.

Livreto de receitas

Livreto de receitas com dicas práticas e

lanches gostosos.

As peças podem ser lavadas na lava-louças

As peças próprias para lava-louças tornam a

limpeza fácil.

Reservatório de água externo

Reservatório de água externo para

reabastecimento durante o uso.

Recipientes empilháveis para cozimento a

vapor

O aparelho se torna compacto quando os

recipientes para cozimento são empilhados

facilitando o armazenamento.

Especificações gerais

Número de recipientes: 3 pcs

Indicador de nível da água

Proteção contra superaquecimento e

desligamento automático

Alças antitérmicas

Pés antideslizantes

Luz indicadora de energia

Especificações técnicas

Alimentação: 900 W

Voltagem: 110-127 V

Freqüência: 50/60 Hz

Comprimento do cabo: 100 cm

Capacidade dos recipientes: 2,5 / 2,6 / 3,5 l

Capacidade do reservatório de água: 1.1 l

Especificações do design

Cor(es): Branco brilhante com detalhes em

alfazema

Material: Plástico

Acessórios incluídos

Coletor de arroz/sopa/comida: 1,2 l

Compartimento para ovo

Peso e dimensões

Peso do aparelho: 2,3 kg

Dimensões do produto (L x A x P): 312 x 450

x 228 mm
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