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HD9020/40

Tenha pão quente todas as manhãs
Utilize qualquer farinha. É simples e delicioso!

Irá adorar o cheiro irresistível de pão quente todas as manhãs! Cozer pão é muito

simples… Adicione os ingredientes à noite, defina o temporizador de

retardamento para a manhã seguinte e deixe o resto do trabalho para a máquina

de fazer pão HD9020/40 da Philips.

Pão mesmo ao seu gosto

12 programas predefinidos para fazer pão, preparar massa e até compota

Temporizador de retardamento de 13 h para pão acabado de fazer todas as manhãs

Indicador "Adicionar" para pães especiais com ingredientes extra

Coza 3 tamanhos de pão com até 1 kg

3 níveis de cozedura para obter a sua côdea preferida

Óptimos resultados sem esforço

Operação intuitiva com botões fáceis de usar para todos os utilizadores

Prático folheto de receitas incluído

Copo e colher medidores incluídos

Tampa amovível para limpeza fácil

Veja o pão a crescer e tostar através da janela de controlo

Com a máxima segurança

Pegas antideslizantes incorporadas para manuseamento simples e seguro

A base mantém-se fria e segura ao toque



Máquina de fazer pão HD9020/40

Destaques

Botões fáceis de utilizar

Os botões operacionais da máquina de fazer

pão Philips estão dispostos de forma intuitiva

para definir facilmente os programas. Primeiro

seleccione o tipo de pão, em seguida, o peso

de acordo com a receita e o nível de cozedura

(ou utilize o nível de cozedura predefinido) e

inicie o programa. Ícones grandes e simples

ilustram com clareza a função de cada botão e

o ecrã LCD nítido confirma as opções que

seleccionou.

12 variedades de programas

A máquina de fazer pão da Philips tem 12

programas predefinidos que cozem qualquer

pão na perfeição, desde pão integral rico e

saciante a variedades de pão sem glúten,

francês e doce. Também prepara deliciosas

massas para massa fresca, pizas, pães,

bolachas e pastéis – e compotas.

Independentemente do que preparar, o

processo será simples e o resultado delicioso,

visto que os programas predefinidos garantem

uma temperatura e um tempo de preparação

ideais para os melhores resultados possíveis.

E se estiver com pressa, tem uma gama de

programas rápidos para cozer pão com o dobro

da rapidez ou até em apenas numa hora.

Temporiz. de retardamento de 13 horas

Desfrute do cheiro irresistível do pão fresco

quente pela manhã – um verdadeiro prazer e a

forma certa para começar o dia! Basta definir o

temporizador de retardamento na noite anterior

e a máquina de fazer pão irá preparar e cozer o

seu pão enquanto dorme, para ter pão

acabado de cozer quando acordar ou quando

quiser.

Indicador de adição de ingredientes

Prepare pães especiais com ingredientes

extras saborosos, como frutos secos – é

simples e divertido. Quando o indicador para

adicionar acender, basta adicionar os

ingredientes extra à massa e deixar a máquina

de fazer pão tratar do resto. Adicione

ingredientes à sua escolha – frutos secos,

sementes, azeitonas, frutas secas, queijo,

cebola, bacon, nogado, chocolate e muito

mais para pães especiais com uma diferença

deliciosa!

Pão de tamanho grande

Prepare a quantidade de pão exacta para as

suas necessidades. Utilize as marcações

visíveis da máquina de fazer pão para preparar

pães pequenos, médios e grandes de 500 g,

750 g e 1 kg.

3 níveis de cozedura

Pode saborear o seu pão do modo que mais

gosta com três níveis de cozedura. Seleccione

uma côdea clara, média ou escura,

dependendo das suas preferências e das suas

receitas favoritas.

Tampa amovível para limpeza fácil

O interior da forma da máquina de fazer pão é

não aderente e a própria unidade tem uma

tampa amovível. Estas facilitam

significativamente a limpeza: basta soltar a

tampa e limpá-la em segundos.
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Especificações

Especificações gerais

Funcionamento com um toque

Visor LCD

Folheto de receitas

Janela de controlo

Parede exterior fria

Suporte antideslize

Compartimento do fio

Sinal para adicionar ingredientes

Apenas cozer

Níveis de cozedura: 3

Programa para massa: Massa fresca, geral

(piza, bolachas, pães, etc.)

Horas do temporizador de retardamento: 13

Programa para compota

N.º de pás: 1

Programa rápido

Período de aquecimento: 1 hora

Capacidade para pão: 500 g, 750 g, 1 kg

N.º de programas: 12

Acessórios incluídos

Copo medidor

Colher de medição

Pá(s)

Forma: Até 1 kg

Material

Estrutura principal: Plástico PP

Forma: Alumínio anodizado com revestimento

antiaderente duplo

Pá para misturar: Metal fundido com

revestimento anti-aderente

Especificações de design

Cor(es): Branco e lavanda

Dados logísticos

Tamanho da embalagem: 325x290x300

(CxLxA) mm

Peso do produto: 5,1 kg
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