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Mantém o melhor dos alimentos
Aparelho para cozimento a vapor com Flavor Booster

(intensificador de sabor)

"O cozimento a vapor é uma maneira incrível de preparar alimentos. Ele mantém

todos os nutrientes e o que há de melhor nos alimentos, e os caldos e sabores

dos alimentos são distribuídos durante o preparo", James O.

Uma das maneiras mais fáceis de preparar alimentos de uma só vez

As bases removíveis da bandeja com capacidade para 9L comporta um frango inteiro

Suporte para cozimento de ovos a vapor

Recipiente de 2,5L para banho-maria com entradas de ar para evitar queimaduras

Uma maneira saudável preparar refeições saborosas

Mantém todos os nutrientes dos alimentos durante o cozimento

Intensificador de sabor: intensifica o sabor dos alimentos com ervas deliciosas

Inspire-se para criar mais refeições deliciosas

Receitas exclusivas de Jamie Oliver para inspirar

Acesse www.philips.com/jamieoliver para obter mais dicas

Um kit de linha com design inteligente

Recipientes empilháveis para cozimento a vapor para armazenamento compacto

Timer de 60 minutos com luz indicadora para alimento pronto e desligamento

automático

Proteção contra superaquecimento e desligamento automático
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Destaques

Recipiente de 2,5L para banho-maria

Com um recipiente de banho-maria de 2,5L

para sopas, sobremesas e molhos, esse

aparellho tem capacidade para preparar uma

grande variedade de pratos e foi desenvolvido

com entradas de ar para que você possa

cozinhar com segurança, sem queimar os

dedos.

Intensificador de sabor

O exclusivo intensificador de sabor adiciona o

delicioso aroma de ervas e temperos, dando

ainda mais sabor aos alimentos preparados a

vapor. É só 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 temperos, que

são absorvidos pelo alimento e criam sabores

de dar água na boca.

Recipientes empilháveis para cozimento a

vapor

Os recipientes para cozimento são numerados

e você pode encontrar o número na alça de

cada bandeja. O recipiente inferior para

cozimento é o nº 1, o do meio é o nº 2 e o

superior é o nº 3. Use 1, 2 ou os 3 recipientes

para cozimento a vapor, de acordo com a sua

necessidade, mas não se esqueça de usá-los

na ordem. Depois do uso, você pode empilhá-

los e ocupar menos espaço para

armazenamento.

Timer de 60 minutos

O timer manual de 60 minutos não poderia ser

mais fácil de usar. Basta girar o disco até o

número de minutos em que deseja cozinhar e

você pode continuar fazendo suas tarefas

rotineiras enquanto sua panela de cozimento a

vapor prepara os alimentos! A maioria dos

legumes e verduras ficam prontos entre 10 e

20 minutos e, depois de uma ou duas vezes,

você já saberá o tempo ideal para fazer do seu

jeito. O aparelho desliga automaticamente

após o término do tempo.

Suporte para cozimento de ovos a vapor

Não importa a refeição do dia que você estiver

preparando - café da manhã, almoço ou jantar

- existem diversas maneiras de usar essa

prática panela de cozimento a vapor.

Receitas exclusivas de Jamie Oliver

Todos os produtos da linha Philips Jamie

Oliver vêm com receitas exclusivas de Jamie

para ajudar a preparar uma grande variedade

de alimentos fáceis e deliciosos, que sua

família vai adorar!

Selo Verde da Philips

Produto Verde Philips, com EcoDesign

aprovado internacionalmente e com auditoria

KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem

reduzir custos, o consumo de energia e as

emissões de CO2. Como? Eles oferecem

melhorias ambientais significativas em uma

ou mais áreas Philips Verde — Eficiência

energética, Embalagens, Substâncias

perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e

Confiabilidade durante o período de vida útil.

Obtenha mais informações sobre produtos

verdes
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Especificações

Especificações do design

Material: Plástico

Cor(es): Branco estrela e azul horizonte

Acessórios incluídos

Compartimento para ovo

Recipiente extragrande para cozimento: 2,5 E

Especificações gerais

Pés antideslizantes

Luz indicadora de energia

Indicador de nível de água

Proteção contra superaquecimento e

desligamento automático

Especificações técnicas

Voltagem: 127 volt

Frequência: 60 Hz

Comprimento do cabo: 100 cm

Capacidade (máx.): 2,5/2,6/3,5 E

Capacidade do reservatório de água: 1.1 E

Potência em watts: 1010 W
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