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6 Română 
 

 
introducere 

 Felicitări pentru alegerea făcută şi bun venit la Philips AVENT! Pentru a profita la maximum 
de asistenţa oferită de Philips AVENT, înregistraţi produsul la www.philips.com/welcome. 
Acest aparat de gatit cu aburi şi blender este util în special pentru prepararea unor cantităţi 
mici de hrană pentru copii. Aparatul îi ajută pe părinţi să pregătească hrana pentru 
bebeluşii lor, cu o funcţie combinată de gatit şi omogenizare într-un singur aparat. 

descriere generală (Fig. 1) A   

A   Capac cu orificiu pentru abur 
B   Sită 
C  Bloc tăietor 
D  Recipient cu suport pentru lamă 
E   Ieşire abur pe blocul motor 
F   Zonă de blocare pentru mâner 
G  Deschidere pentru umplerea rezervorului de apă 
H Bloc motor 
I Lumină aburire 
J Buton de comandă 
K   Baza aparatului cu cablu de alimentare 
l Cană gradată 
M  Spatulă 

 
important 

Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare înainte de a folosi aparatul şi păstraţi-l pentru 
consultare ulterioară. 

Pericol 
- Nu introduceţi blocul motor în apă sau în alt lichid, şi nici nu-l clătiţi sub jet de   apă. 

Avertisment 
-    Înainte de a conecta aparatul, verificaţi dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde 

tensiunii de alimentare locale. 
- Nu folosiţi aparatul dacă ştecherul, cablul de alimentare sau aparatul sunt deteriorate. 
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna 

de Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în 
domeniu, pentru a se evita orice accident. 

- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, 
mentale sau senzoriale reduse sau lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia 
cazului în care sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de 
către o persoană responsabilă pentru siguranţa lor. 

- Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu aparatul. 
- Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor. 
- Nu atingeţi lamele, mai ales atunci când aparatul este conectat. Lamele sunt foarte 

ascuţite. 
- Dacă lamele se blochează, scoateţi aparatul din priză înainte de a înlătura ingredientele 

care le blochează. 
- Aparatul se încinge în timpul aburirii şi poate provoca arsuri dacă este atins. Apucaţi 

recipientul doar de mâner. 
- Atenţie la aburul fierbinte care iese din recipient şi la rezervorul de apă în timpul aburirii 

şi atunci când scoateţi capacul. 
- După aburire, pentru o anumită perioadă de timp, va ieşi abur fierbinte din rezervorul 

http://www.philips.com/welcome


 

de apă, ventilul pentru abur de pe blocul motor şi orificiul pentru abur de pe capacul 
recipientului. 

- Dacă aparatul este utilizat necorespunzător, este posibil să iasă abur fierbinte prin 
deschiderea pentru umplere. Consultaţi capitolul „Depanare” pentru a evita sau pentru 
a remedia această problemă. 

- Nu lăsaţi aparatul să funcţioneze nesupravegheat. 
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Atenţie 

- Nu utilizaţi accesorii sau componente de la alţi producători sau care nu au fost 
recomandate special de Philips.  Dacă utilizaţi astfel de accesorii sau componente, 
garanţia dvs. devine nulă. 

- Nu aşezaţi aparatul pe sau aproape de o plită încinsă sau un aragaz în funcţiune. 
- Deconectaţi întotdeauna aparatul de la reţea înainte de a asambla, dezasambla sau 

ajusta piesele acestuia şi înainte de a curăţa aparatul. 
- Deconectaţi întotdeauna aparatul de la reţea şi lăsaţi-l să se răcească înainte de a-l 

curăţa. 
- Nu sterilizaţi recipientul sau altă piesă a aparatului într-un cuptor cu microunde sau un 

sterilizator. 
- Aparatul este destinat exclusivă utilizării casnice. Dacă aparatul este utilizat 

necorespunzător sau în scopuri comerciale sau semi-comerciale sau dacă nu este 
utilizat instrucţiunilor din manualul de utilizare, garanţia devine nulă, iar Philips este 
absolvită de orice răspundere pentru daunele provocate. 

- Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă fixă, orizontală şi uniformă şi asiguraţi-vă că există 
suficient spaţiu în jur, pentru a preveni deteriorarea dulapurilor sau a altor obiecte. 

-       Nu utilizaţi aparatul dacă acesta a căzut sau este deteriorat.  
- Nu folosiţi funcţia de gatire cu aburi fără apă. 
- După utilizare, aruncaţi întotdeauna apa din rezervor. 
- Asiguraţi-vă că nu umpleţi rezervorul în exces. Nu depăşiţi nivelul maxim indicat pe 

cana gradată. 
- Asiguraţi-vă că lamele nu sunt acoperite de mâncare înainte de aburire. 
- Nu depăşiţi nivelul maxim indicat pe recipient atunci când amestecaţi lichide. 
- Nu ridicaţi şi nu mişcaţi aparatul când acesta este în funcţiune. 
- Nu completaţi niciodată rezervorul de apă în timpul procesului de aburire. Din aparat 

pot ieşi apă şi abur fierbinte. 
- Asiguraţi-vă întotdeauna că s-a răcit capacul după procesul de aburire, înainte de a-l 

deschide pentru a adăuga ingrediente pentru amestecare, dacă este cazul. 
-  Nu introduceţi nici un obiect în deschiderea de umplere a ventilului pentru abur. 
- Nu conectaţi aparatul la un temporizator sau un sistem de comandă la distanţă, pentru 

a evita o situaţie periculoasă. 
- Verificaţi întotdeauna temperatura hranei pentru copii cu dosul palmei, înainte de a vă 

hrăni bebeluşul. 
- Verificaţi întotdeauna consistenţa hranei pentru copii. Asiguraţi-vă că mâncarea nu 

conţine bucăţi mari. 
- Nu folosiţi recipientul pentru a încălzi mâncarea la microunde. 
- Utilizaţi spatula furnizată doar pentru a scoate mâncarea din recipient. 
- Curăţarea cu produse anti-calcar previne deteriorarea aparatului. 

Sistemul de siguranţă 
Aparatul este dotat cu un sistem de siguranţă încorporat. Aparatul funcţionează doar după 
ce aţi montat corect accesoriile pe blocul motor. Odată cu montarea corectă a 
componentelor, dispozitivul de siguranţă încorporat se deblochează.. 

Câmpurile electromagnetice (EMF) 

 



 

Acest aparat Philips AVENT este respectă toate standardele privind câmpurile 
electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător şi în conformitate cu 
instrucţiunile din acest manual de utilizare, aparatul poate fi utilizat în siguranţă, pe baza 
dovezilor ştiinţifice disponibile în prezent. 

 
Înainte de prima utilizare 

1  Înlăturaţi toate ambalajele de pe aparat. 

2  Curăţaţi toate piesele, cu excepţia blocului motor (vezi capitolul ‘Curăţare şi 
întreţinere’). 

 
Utilizarea aparatului 

Verificaţi întotdeauna temperatura hranei pentru copii cu dosul palmei, înainte de a vă 
hrăni bebeluşul. 

 

Nu amestecaţi simultan o cantitate mare de ingrediente solide, ci amestecaţi-le treptat 
în cantităţi mici. 

 

Asiguraţi-vă întotdeauna că s-a răcit capacul după procesul de gatire cu aburi, înainte 
de a-l deschide pentru a adăuga ingrediente pentru amestecare, dacă este cazul. 

Asiguraţi-vă că lamele nu sunt acoperite de mâncare înainte de aburire.  

Nu depăşiţi nivelul maxim indicat pe recipient atunci când amestecaţi lichide. 

Aparatul este destinat aburirii şi amestecării hranei pentru copii. În mod normal, mai întâi 
aburiţi şi apoi amestecaţi mâncarea. Cu toate acestea, puteţi folosi aparatul doar pentru 
aburire sau amestecare. Când utilizaţi aparatul numai pentru amestecare, omiteţi 
secţiunile „Umplerea rezervorului de apă” şi „Aburirea” şi urmaţi numai instrucţiunile din 
secţiunea „Amestecare. 

Umplerea rezervorului de apă 

1  Umpleţi cana gradată cu apă până la nivelul dorit (Fig. 2). 
Cana gradată indică mililitri şi durata de aburire aferentă, exprimată în minute. Consultaţi 
cartea de bucate separată pentru cantităţile recomandate în cazul reţetelor incluse. 

Notă: nu depăşiţi nivelul maxim indicat pe cana gradată (200 ml). 

2  Turnaţi apa prin deschiderea de umplere şi închideţi capacul (Fig. 3). 

Aburirea 

Dacă anumite legume şi fructe sunt uşor aburite, ele sunt ideale pentru bebeluşii care 
încep să mănânce mâncare solidă. Aburirea este cel mai sănătos mod de a prepara 
mâncarea, pentru că mâncarea reţine multe vitamine şi alte substanţe nutritive. 

 

 
 
 
 
Notă: puteţi găsi reţetele şi timpii de gătire necesari pentru aceste reţete în cartea de 
bucate separată. Reţineţi că reţetele sunt adecvate vârstei copilului. 

Notă: asiguraţi-vă că mâncarea aburită a ajuns la cel puţin 75°C. Nu aburiţi bucăţi mari de 

legume congelate. 

1  Fixaţi blocul tăietor în suportul de instrumente din recipient (Fig. 4). 

2  Tăiaţi ingredientele solide în bucăţi mici (cubuleţe de maximum 1 cm ³)  înainte de a 
le pune în recipient. 



 

 

Sfat: nu amestecaţi simultan o cantitate mare de ingrediente solide, ci amestecaţi-le 
treptat în cantităţi mici. 

3  Puneţi ingredientele în recipient (Fig. 5). 

4  Puneţi sita pe capacul recipientului (‘clic’) (Fig. 6). 

5  Fixaţi capacul pe recipient.  Micile proeminenţe de pe capac trebuie să intre în 
canelurile din recipient. Asiguraţi-vă că prelungirea capacului este aşezată exact 
deasupra mânerului recipientului (Fig. 7). 

 

6  Aşezaţi recipientul cu capul în jos pe blocul motor, respectiv cu capacul în jos. 
Asiguraţi-vă că acesta se află în partea dreaptă (Fig. 8). 

7  Rotiţi butonul de comandă în direcţia de aburire. 
,  Se aprinde led-ul portocaliu, care indică faptul că aparatul este în curs de a gati 
alimentele cu aburi (Fig. 9). 
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Aburul sau apa fierbinte pot să vă ardă degetele. Nu atingeţi şi nu permiteţi copiilor să 
atingă piesele încinse sau aburul, deoarece se pot opări. (Fig. 10). 

,    După terminarea procesului de aburire, aparatul produce un sunet, iar lumina 
pentru aburire se stinge. 

8  Rotiţi butonul de comandă în poziţia de oprire. Aşteptaţi 2 minute, până când nu 
mai iese abur din orificiul de admisie al aburului. (Fig. 11) 

 

Dacă doriţi să serviţi hrana pentru copii aburită fără să o amestecaţi, testaţi mâncarea 
cu dosul palmei, pentru a vă asigura că este la o temperatură sigură pentru bebeluşul 
dvs. 

9  Dacă doriţi să continuaţi procesul de aburire, rotiţi din nou butonul de comandă în 
poziţia de aburire. 

10 Dacă doriţi să treceţi la amestecarea mâncării aburite, urmaţi paşii de mai jos. 
- Apucaţi mânerul recipientului şi desprindeţi-l de pe blocul motor. Întoarceţi 
recipientul şi agitaţi-l, pentru ca mâncarea să cadă în blocul tăietor (Fig. 12). 

Nu atingeţi decât mânerul recipientului. Capacul, baza şi suprafaţa exterioară ale 
recipientului sunt fierbinţi. (Fig. 13). 

- Dacă este cazul, scoateţi capacul şi adăugaţi ingrediente suplimentare pentru 
amestecare (apă sau ulei). 

Asiguraţi-vă întotdeauna că s-a răcit capacul după procesul de aburire, înainte de a-l 
deschide pentru a adăuga ingrediente pentru amestecare sau pentru a scoate apa 
rămasă în rezervorul de apă. 

- Continuaţi cu paşii 7-9 din secţiunea „Amestecare”. 

Amestecare 

Aparatul este destinat pentru : 
- pasarea ingredientelor aburite şi gătite pentru hrana copiilor 
- amestecarea lichidelor şi a fructelor pentru hrana lichidă pentru copii 

Notă:când amestecaţi lichide, aveţi grijă să nu umpleţi recipientul peste indicatorul MAX de 

pe acesta. 

Aparatul nu este destinat tăierii ingredientelor dure, precum cuburi de gheaţă şi de 

zahăr. 
 

1  Fixaţi blocul tăietor pe suportul pentru instrumente din recipient (Fig. 4). 

2  Tăiaţi ingredientele solide în bucăţi mici (cubuleţe de maximum 1 cm³)  înainte de a 
le pune în recipient. 

 

Sfat: nu amestecaţi simultan o cantitate mare de ingrediente solide, ci amestecaţi-le 
treptat în cantităţi mici. 

3  Puneţi ingredientele în recipient (Fig. 5) 

4  Aşezaţi recipientul în poziţie verticală pe blocul motor, cu deschiderea capacului 
în sus. Asiguraţi-vă că mânerul este în partea dreaptă şi se află între cele două 
crestături din zona de blocare (Fig. 14). 

5  Puneţi sita pe capacul recipientului (‘clic’) (Fig. 6). 



 

 

 

 

6  Fixaţi capacul pe recipient.  Micile proeminenţe de pe capac trebuie să intre în 
canelurile din recipient. Asiguraţi-vă că prelungirea capacului este aşezată exact 
deasupra mânerului recipientului (Fig. 7). 

 

7  Rotiţi butonul de comandă în poziţia de amestecare şi menţineţi-l în această poziţie 
cât consideraţi necesar, dar nu mai mult de 30 de secunde (Fig. 15). 

 

Notă: dacă ingredientele se lipesc de peretele recipientului, opriţi aparatul şi dezlipiţi-le 
cu spatula sau adăugaţi puţin lichid. 

Note: asiguraţi-vă că hrana pentru copii amestecată are consistenţa potrivită (nu conţine 

cocoloaşe) înainte de a o servi. 
 

 
Notă: dacă mâncarea este încă prea solidă, adăugaţi puţin lichid (apă) până când aceasta se 
înmoaie. 

Nu lăsaţi aparatul în funcţiune mai mult de 30 de secunde odată. Dacă nu aţi terminat de 
omogenizat după 30 de secunde, opriţi aparatul şi aşteptaţi câteva secunde înainte de a 
continua. Dacă aparatul se încălzeşte, lăsaţi-l să se răcească timp de câteva minute, înainte 
de a continua. 

Asiguraţi-vă că hrana pentru copii are o temperatură sigură pentru bebeluşul dvs. 

  8  După ce aţi terminat de omogenizat, eliberaţi butonul de comandă. (Fig. 16) 
 ,  Acesta va reveni automat la poziţia de oprire. 

 9  Scoateţi aparatul din priză. 
 

Curarea şi întreţinerea 

Curăţaţi aparatul după fiecare utilizare.  

Nu scufundaţi niciodată blocul motor în apă. 

Nu utilizaţi înălbitor sau soluţii chimice/pastile de sterilizare pentru aparat. 

Nu folosiţi niciodată bureţi de sârmă, agenţi de curăţare abrazivi sau lichide agresive cum 
ar fi benzina sau acetona pentru a curăţa aparatul. 

  1  Scoateţi aparatul din priză şi înlăturaţi recipientul din blocul motor (Fig. 17). 

  2  Înlăturaţi sita de pe capac şi blocul tăietor din recipient (Fig. 18). 

  3  Curăţaţi blocul tăietor sub jet de apă imediat după utilizare. Asiguraţi-vă că aţi 
clătit şi interiorul tubului blocului tăietor (Fig. 19). 

Curăţaţi foarte atent blocul tăietor. Marginile tăioase sunt foarte ascuţite. 

Notă: dacă doriţi să curăţaţi în profunzime blocul tăietor, îl puteţi aşeza în maşina de 
spălat vase după ce l-aţi clătit. 
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  4  Imediat după utilizare, curăţaţi cu apă caldă şi lichid pentru vase celelalte 
piese care au intrat în contact cu mâncarea. 

Notă: toate piesele, cu excepţia blocului motor, pot fi curăţate în maşina de spălat vase. 

  5  Dacă este cazul, curăţaţi blocul motor cu o cârpă umedă. 

Îndepărtarea depunerilor de calcar 
Îndepărtaţi depunerile din aparat odată la patru săptămâni, pentru ca acesta să funcţioneze 
cu o eficienţă de 100%. Pentru a reduce depunerea pietrei, este recomandat să folosiţi apă 
fiartă în prealabil sau filtrată când utilizaţi aparatul. 

Nu folosiţi niciodată funcţia de aburire dacă există soluţie anti-calcar în rezervorul de apă. 
 

  1  Asiguraţi-vă că aparatul este oprit şi scos din priză. 

  2  Adăugaţi un pliculeţ de acid citric (10 g) la 200 ml de apă caldă. 

  3  Umpleţi rezervorul de apă cu soluţia anti-calcar. 

  4  Lăsaţi soluţia să acţioneze peste noapte. 

  5  Goliţi soluţia anti-calcar utilizată din rezervor. (Fig. 20) 

  6  Clătiţi bine rezervorul cu apă curată. 

  7  Umpleţi rezervorul cu 200 ml de apă şi lăsaţi aparatul să efectueze un proces de 
aburire prelungit (20 min.) cu recipientul gol, înainte de a reutiliza aparatul pentru 
mâncare. 

Mediul înconjurător 

- Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârşitul duratei de viaţă a 
acestuia; predaţi-l unui centru autorizat de reciclare. Astfel, contribuiţi la protecţia 
mediului înconjurător (Fig. 21).pozitarea 

1  Goliţi rezervorul de apă înainte de a depozita aparatul (Fig. 20). 

2  Asiguraţi-vă că toate piesele sunt curate şi uscate înainte de a depozita aparatul (vezi 
capitolul „Curăţare”). 

3  Depozitaţi aparatul cu blocul tăietor în recipient, pentru a preveni deteriorarea acestuia. 

4  Nu aşezaţi capacul pe recipient, pentru a preveni depunerea bacteriilor. 
 

garanţie şi service 

Pentru service, informaţii sau în cazul altor probleme, vă rugăm să vizitaţi site-ul Philips 
AVENT la adresa www.philips.com/AVENT sau contactaţi Departamentul Clienţi din ţara 
dvs. 
(găsiţi numărul de telefon în garanţia internaţională). Dacă în ţara dvs. nu există un astfel de 
departament, deplasaţi-vă la furnizorul dvs. Philips local. 
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Depanare 

Prezentul capitol prezintă pe scurt cele mai frecvente probleme pe care le poate 
prezenta aparatul. Dacă nu puteţi rezolva problema cu informaţiile de mai jos, 
contactaţi Departamentul Clienţi din ţara dvs. 

 
Problemă Cauză posibilă Soluţie 

 

Aparatul nu 
funcţionează. 

 
 
 
 

Lumina pentru 
aburire nu se 
aprinde. 

 

 
 
 
 
 
 

Ingredientele nu se 
încălzesc complet. 

 
 
 

Aparatul nu abureşte. 
 
Aburirea durează 
prea mult sau funcţia 
de aburire nu 
funcţionează. 
Iese abur prin 
deschiderea de 
umplere. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lumina pentru 
aburire se aprinde 
din nou după 
terminarea 
procesului de 
aburire. După un 
anumit timp, 
Aparatul sună din nou. 

  

Aparatul este prevăzut cu un 
dispozitiv de siguranţă.   Dacă piesele 
nu sunt corect cuplate pe blocul 
motor, aparatul nu va funcţiona. 

 
Aparatul nu este conectat la priză. 

 

Recipientul nu este montat corect pe 
blocul motor. 

 

Doriţi să porniţi un al doilea proces 
de aburire, imediat după terminarea 
primului. 

 

Bucăţile din recipient sunt prea 
mari, este prea multă mâncare în 
recipient sau nu aţi aburit mâncarea 
suficient. 

Nu aţi turnat apă în aparat. 
 

 
În rezervorul de apă este prea mult 
calcar. 
 

 
Capacul deschiderii de 
umplere nu este bine închis. 
 

Orificiul de evacuare a aburului este 
blocat cu mâncare sau calcar. 
 
 
Orificiul pentru abur al capacului 
este blocat. 
 
Aţi lăsat din greşeală recipientul pe 
bază timp de peste 10 minute, fără 
să opriţi aparatul. 



 

 

Asamblaţi toate piesele 
corespunzător. 
Consultaţi capitolul 
„Utilizarea aparatului”. 
 
 
 
 
Introduceţi cablul în 
priză. 
 
Montaţi 
recipientul corect 
pe blocul motor. 
 

Opriţi aparatul şi 
lăsaţi-l să se răcească 
timp de câteva 
minute, înainte de a 
porni al doilea proces 
de aburire. 

Tăiaţi mâncarea în 
bucăţi mai mici, 
reduceţi cantitatea 
de mâncare din 
recipient sau selectaţi 
un timp de aburire 
mai mare. 
 

 
Opriţi aparatul şi 
turnaţi cantitatea 
corectă de apă în 
acesta. 
Înlăturaţi piatra din 
rezervor. Consultaţi 
capitolul „Curăţare şi 
întreţinere”, secţiunea 
„Înlăturarea pietrei”. 
 
Închideţi capacul 
deschiderii până când 
auziţi un clic. 
 
Curăţaţi orificiul cu 
un obiect ascuţit, 
fără să deterioraţi 
garnitura şi pe viitor 
urmaţi instrucţiunile 
de înlăturare a 
pietrei. Consultaţi 
capitolul „Curăţare şi 

întreţinere”, secţiunea 
„Înlăturarea pietrei”. 

Curăţaţi corect orificiul 
pentru abur. 
 
Opriţi aparatul după 
cel mult 10 minute de 
la terminarea 
procesului de aburire, 
iar apoi amestecaţi 
mâncarea sau 
scoateţi-o din 
recipient. 
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Problemă Cauză posibilă Soluţie 
Blocul tăietor sau 
blocul motor este 
blocat. 

În recipient este prea multă 
mâncare  

Opriţi aparatul şi introduceţi o 
cantitate mai mică. 

Blocul motor emană 
un miros neplăcut la 
primele utilizări. 

Acest lucru este normal. Dacă aparatul continuă să 
emane acest miros după ce l-aţi 
utilizat de câteva ori, verificaţi 
dacă cantitatea pe care o 
preparaţi şi timpul de procesare 
sunt corecte. 

Aparatul continuă să 
emane un miros după 
câteva utilizări. 

Aţi pus prea multă mâncare în 
recipient sau aţi lăsat aparatul 
să amestece prea mult timp. 

Introduceţi cantităţi mai mici şi 
nu amestecaţi mai mult de 30 
de secunde neîntrerupt. 

Aparatul face mult 
zgomot, miroase, se 
înfierbântă, scoate 
fum etc. 

În recipient este prea multă 
mâncare. 

Opriţi aparatul şi procesaţi o 
cantitate mai mică. 

 Aţi lăsat aparatul să 
funcţioneze un timp prea 
lung fără oprire.  

Nu lăsaţi aparatul să amestece 
mai mult de 30 de secunde 
neîntrerupt. 

Capacul recipientului 
prezintă scurgeri. 

Nu aţi fixat bine capacul pe 
recipient. 

Asiguraţi-vă că aţi închis bine 
capacul. Consultaţi secţiunea 
„Utilizarea aparatului”. 

 În recipient este prea multă 
mâncare. 

Opriţi aparatul şi introduceţi o 
cantitate mai mică. 

Sunt pete albe pe 
deschiderea de 
umplere şi/sau pe 
recipient, sită şi capac. 

Pe aceste piese s-a depus 
calcar. 

Acesta este un lucru normal. 
Înlăturaţi periodic piatra. 
Consultaţi capitolul „Curăţare şi 
întreţinere”. 

Aparatul face mult 
zgomot în timpul 
amestecării. 

Sita nu este fixată de capacul 
recipientului 

Asiguraţi-vă că sita este fixată 
de capacul recipientului. 

 
 

  Importator: PHILIPS Romania SRL, Bd. Barbu Vacarescu, Nr. 301-311 The Lakeview, Sector 2, Bucuresti

                                                                     Infoline: 031-6300043   

mailto:office@vavianpharma.ro
http://www.vavianpharma.ro/
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Specificaţii tehnice 

- Tensiune/putere activă: consultaţi plăcuţa modelului de pe baza aparatului. 
- Capacitatea maximă a rezervorului de apă:  200 ml. 
- Capacitatea maximă a recipientului, cu ingrediente solide: 700 ml. 
- Capacitatea maximă a recipientului, cu lichide:  450 ml. 
- Temperatura de funcţionare: între 10° C şi 40° C 
- Sistem de încălzire controlat termic. 

 
ingrediente şi timpi de aburire 

 
 
Tip de mâncare 

 
Ingredient 

 
Timp aproximativ de 
aburire* Fructe Măr 5 min. 

 Portocală 10 min. 
 Piersică 10 min. 
 Pară 5 min. 
 Ananas 15 min. 
 Prune 10 min. 
Legume Sparanghel 10 min. 

 Broccoli 20 min. 
 Morcovi 15 min. 
 Conopidă 15 min. 
 Ţelină 15 min. 
 Dovlecei 15 min. 
 Chimen 15 min. 
 Fasole păstăi 20 min. 
 Praz 15 min. 
 Ceapă 15 min. 
 Mazăre 20 min. 
 Piper 15 min. 
 Cartofi 20 min. 
 Dovleac 15 min. 
 Spanac 15 min. 
 Napi suedezi 15 min. 
 Cartofi dulci 15 min. 
 Roşii 15 min. 
Carne Pui, vită, miel, porc etc. 20 min. 
Peşte Somon, calcan, cod, păstrăv etc. 15 min. 

 
 Toate alimentele trebuie tăiate în cubuleţe de maximum 1 cm ³. 
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