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Viva Collection

 
14 volieb menu (vrát. jogurtu)

1000 g

Čierna

Časovač s odložením štartu o 13
hodín

 

HD9046/90

Prebúdzajte sa s vôňou čerstvo upečeného

chleba

Upečte akýkoľvek druh. Je to ľahké a veľmi chutné!

Zamilujete si neodolateľnú vôňu čerstvo upečeného teplého chleba každé ráno! Je

to veľmi jednoduché… Večer pridajte vlastné prísady, nastavte časovač s

odložením štartu na nasledujúce ráno a o zvyšok sa postará domáca pekáreň.

Chlieb presne podľa vašej chuti

14 predvolených programov na pečenie chleba, miesenie cesta, prípravu džemu a

dokonca aj jogurtu

3 úrovne intenzity opečenia pre dokonale chrumkavú kôrku

Pečenie dvoch veľkostí bochníkov až do veľkosti 1 kg

Časovač s odložením štartu až o 13 hodín pre rána s vôňou čerstvého chleba

Indikátor pridania prísad pre špeciálne chleby s ďalšími prísadami

Vynikajúce výsledky s minimálnou námahou

Príjemný dizajn, mimoriadne tichá prevádzka (< 55 dbA) a kompaktné rozmery

Poloha ovládacieho panela je pohodlne prístupná pre všetkých používateľov

Obsahuje praktickú brožúrku s receptami

Obsahuje aj odmernú nádobu a odmerku

Veľké priezorové okno na kontrolu kysnutia a pečenia

Vychutnajte si domáci jogurt

Vrátane nádoby na jogurt



Domáca pekáreň HD9046/90

Hlavné prvky

14 programov na prípravu chleba aj džemu

Domáca pekáreň Philips má 14 jednoduchých

predvolených programov na dokonalé upečenie

akéhokoľvek druhu chleba, od

výdatného a sýteho celozrnného chleba až po

bezlepkové, francúzske a sladké variácie.

Dokáže tiež upiecť špeciálne pečivo, napríklad

chlieb Borodinsky, Veľkonočný chlieb, pripraviť

chutné cesto na cestoviny a dokonca aj džem.

Čokoľvek upečiete, bude vždy chutné a

samotná príprava veľmi jednoduchá, lebo

predvoľby sa postarajú o teplotu a čas, takže

dosiahnete tie najlepšie výsledky. A ak sa

ponáhľate, máte k dispozícii program na rýchle

pečenie alebo dokonca super rýchly program,

ktorý dokáže upiecť chlieb už za jednu hodinu.

3 úrovne intenzity opečenia

Vďaka pokročilému systému na ovládanie

teploty vám domáca pekáreň Philips VIVA

umožňuje vychutnať si váš chlieb presne tak,

ako ho máte radi – svetlý, stredne opečený

alebo s tmavou kôrkou – jediným stlačením

tlačidla na ovládacom paneli.

Výber z 2 veľkostí chleba

Upečte si toľko pečiva, koľko potrebujete.

Jednoducho si na ovládacom paneli vyberte

veľkosť bochníka a upečte stredný (750 g)

alebo veľký (1000 g) chlieb podľa potreby.

Posunutie štartu až o 13 hodín

Vychutnajte si neodolateľnú vôňu čerstvého

teplého chleba každé ráno! Stačí, ak večer

predtým nastavíte časovač s odložením štartu,

a pekáreň pre vás pripraví a upečie bochník,

kým budete spať. A keď sa prebudíte, bude na

vás čakať čerstvo upečený chlieb, na ktorom si

pochutnáte hneď alebo až keď naň dostanete

chuť.

Indikátor pridania prísad

Počas procesu miesenia domáca pekáreň

chleba zapípa, čím vás upozorní, že je čas

pridať ďalšie prísady pre váš špeciálny chlieb.

Tichá (< 55 dbA) a kompaktná

Táto domáca pekáreň chleba má veľmi

príjemný dizajn a počas prevádzky je

mimoriadne tichá (< 55 dbA), takže vás zobudí

už len vôňa čerstvého chleba, nie hluk pri jeho

príprave. Vďaka kompaktným rozmerom je

ideálna pre každý modernú kuchyňu.

Pohodlná obsluha ovládacieho panela

Poloha ovládacieho panela je pohodlne

prístupná pre všetkých používateľov

Vrátane brožúrky s receptami

Obsahuje praktickú brožúrku s receptami

Dodáva sa s nádobou a odmerkou

Obsahuje aj odmernú nádobu a odmerku

Veľké priezorové okno

Veľké priezorové okno na kontrolu kysnutia a

pečenia

Príprava jogurtu

Vychutnajte si domáci jogurt vďaka

špeciálnemu programu na prípravu jogurtu.

Nádoba na jogurt je súčasťou balenia. Môžete

nasadiť veko a nádobu jednoducho uskladniť.



Domáca pekáreň HD9046/90

Technické údaje

Pribalené príslušenstvo

Plech na pečenie: Až do 1 kg

Odmerná nádoba: áno

Lyžica na dávkovanie: áno

Lopatka/lopatky: áno

Nádoba na jogurt s vekom: áno

Špecifikácia dizajnu

Farba(y): Čierna

Všeobecné špecifikácie

Signál na pridanie prísad: áno

Kapacita chleba: 750 g, 1 kg

Úrovne opečenia: 3

Systém Cool Wall: áno

Program cesto: Cestoviny, všeobecné (pizza,

koláče, žemle a pod.)

Hodiny na časovači s odložením štartu: 13

Program džem: áno

LCD displej: áno

Počet lopatiek: 1

Počet programov: 14

Protisklzové nožičky: áno

Ovládanie jedným dotykom: áno

Rýchly program: áno

Brožúra s receptami: áno

Doba ohrievania: 1-hodinová

Program na prípravu jogurtu: áno

Materiál

Plech na pečenie: Hliníková zliatina

Hlavné telo: Plast PP

Lopatka na miesenie: Hliníková zliatina
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