
Kenyérsütő

Viva Collection

 
14 menü (joghurt is)

1000 g-os

fekete

13 órás késleltetett időzítő

 

HD9046/90 Ébredjen reggel a friss kenyér illatára
Egyszerű, ízletes kenyérsütés tetszőleges ízvilággal

El sem tudja képzelni, milyen a friss meleg kenyér illatára ébredni minden reggel!

Az elkészítés hihetetlenül egyszerű: készítse össze a hozzávalókat este, állítsa be a

késleltetett időzítőt a következő reggelre, és hagyja, hogy a kenyérsütő elvégezze

a többit.

Kenyér, ahogyan Ön szereti

14 előre beállított program kenyérsütéshez, dagasztáshoz, lekvárkészítéshez, sőt

joghurtkészítéshez is

3 pirultsági szint az egyéni ízlés kiszolgálásához

Kétféle méretű kenyeret süthet; a legnagyobb 1 kg-os

Max. 13 órás késleltetett időzítő, hogy a friss kenyér illatára ébredhessen

Hozzávalók adagolásának jelzése az extra összetevőket tartalmazó kenyerekhez

Egyszerű használat, kiváló eredmény

Felhasználóbarát kialakítás, rendkívül halk (< 55 dbA) és kompakt

Nagyon kényelmes kezelőpanel minden felhasználó számára

Praktikus tartozék receptfüzet

Tartozék mérőpohár és kanál

Nagyméretű betekintőablak, hogy figyelhesse a kenyér kelését és pirulását

Házi készítésű joghurt

Tartozék joghurttartó



Kenyérsütő HD9046/90

Fénypontok

14 program kenyérhez és lekvárhoz

A Philips kenyérsütő 14 könnyen használható,

előre beállított programmal rendelkezik: az

egészséges teljes kiőrlésűtől egészen a

gluténmentesig, sőt a francia és édes

változatokig. Segítségével kenyérspecialitások

is készíthetők, például Borodinsky, húsvéti

kenyér és ízletes tészta, még lekvár is. Bármit

is süt, az eredmény mindig finom és

egyszerűen elkészíthető, mivel a lehető

legjobb eredmény érdekében a programok

tartalmazzák a hőmérséklet és az idő

beállítását is. Ha pedig siet, akkor a gyors

programmal rövidebb idő vagy a szuper gyors

programmal akár egyetlen óra alatt készíthet

ízletes kenyeret.

3 pirultsági szint

A speciális hőmérséklet-szabályozó

rendszernek köszönhetően a Philips VIVA

kenyérsütővel pontosan ízlése szerinti kenyeret

készíthet: világos, közepes vagy sötét héjút,

csak egy gombot kell megnyomnia a

kezelőpanelen.

2 választható kenyérméret

Pontosan igényeinek megfelelő mennyiségű

kenyeret süthet. A kezelőpanelen válassza ki

az igényeinek megfelelő kenyér méretét:

közepes (750 g) vagy nagy (1000 g).

Akár 13 órás késleltetést lehetővé tevő

időzítő

Élvezze a friss meleg kenyér ellenállhatatlan

illatát minden reggel: igazi élvezet, ennél

jobban nem is kezdődhetne a nap! Állítsa be

előző este a késleltetett időzítőt, és a

kenyérsütő megdagasztja és kisüti a kenyeret,

míg Ön alszik. Így a frissen kisült kenyér

illatára ébredhet, amelyet akár rögtön, akár a

nap folyamán később elfogyaszthat.

Hozzávalók adagolásának jelzése

A keverési szakaszban a kenyérsütő

hangjelzésekkel figyelmeztet a további

különleges hozzávalók hozzáadására, ha

szeretne ilyeneket hozzáadni

kenyérspecialitásához.

Csendes (< 55 dbA) és kis méretű

A kenyérsütő nagyon felhasználóbarát

kialakítású, rendkívül halk működésű (55 dbA),

így a friss kenyér illatára fog felébredni, és

nem a zajra. Kompakt kialakításának

köszönhetően kiválóan illik minden modern

konyhába.

Nagyon kényelmes kezelőpanel

Nagyon kényelmes kezelőpanel minden

felhasználó számára

Tartozék receptkönyv

Praktikus tartozék receptfüzet

Tartozék pohár és kanál

Tartozék mérőpohár és kanál

Nagyméretű betekintőablak

Nagyméretű betekintőablak, hogy figyelhesse

a kenyér kelését és pirulását

Joghurtkészítés

Élvezze a házi készítésű joghurtot a speciális

joghurt programmal. A joghurttartó a

készülékhez tartozik. Az egyszerű tároláshoz

használja a fedelet.



Kenyérsütő HD9046/90

Műszaki adatok

Mellékelt tartozékok

Sütőforma: 1 kg-ig

Mérőpohár

Mérőkanál

Lapát(ok)

Joghurttartó és a fedele

Kivitelezési jellemzők

Szín(ek): fekete

Általános jellemzők

Hozzávalók adagolásának jelzése

Süthető kenyér tömege: 750 g, 1 kg

Pirultsági szintek: 3

Hideg falú burkolat

Dagasztóprogram: Tészta, általános (pizza,

sütemény, bagel stb.)

A késleltetett időzítőn beállítható órák száma:

13

Lekvárprogram

LCD kijelző

Lapátok száma: 1

Programok száma: 14

Csúszásmentes talp

Egygombos működtetés

Gyorsprogram

Receptfüzet

Melegítési időszak: 1 óra

Joghurt program

Anyag

Sütőforma: Alumíniumötvözet

Készülékház: PP műanyag

Keverőlapát: Alumíniumötvözet
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