
Aparat za peko
kruha

Viva Collection

 
14 menijev (vključno z jogurtom)

1000 g

Črna

13-urni zapoznitveni časovnik

 

HD9046/90 Naj vam svež kruh polepša vsako jutro
Kruh vseh okusov – na preprost način do okusnih rezultatov!

Vonju po svežem toplem kruhu, ki se vsako jutro nezadržno širi po stanovanju, se

preprosto ni mogoče upreti. Nič lažjega … Zvečer pripravite sestavine, nastavite

zapoznitveni časovnik za naslednje jutro in pustite aparatu za peko kruha, da

poskrbi za vse ostalo.

Kruh po vašem okusu

14 prednastavljenih programov za kruh, testo, marmelado in celo jogurt

3 stopnje zapečenosti za skorjo po vašem okusu

Pečete lahko štruce v dveh velikostih in teže do 1 kg

Časovnik za zapoznitev do 13 ur – naj vam jutro polepša svež kruh

Indikator za dodajanje za posebne vrste kruha z dodatnimi sestavinami

Na preprost način do čudovitih rezultatov

Prijetna zasnova, ki je izjemno tiha (< 55 dbA) in kompaktna

Zelo udoben položaj nadzorne plošče za vse uporabnike

Priložena priročna knjižica z recepti

Priloženi sta merilna posodica in žlica

Skozi veliko pregledno okence lahko opazujete vzhajanje in peko kruha

Doma pripravite okusen jogurt

Priložena je posoda za jogurt



Aparat za peko kruha HD9046/90

Značilnosti

14 programov za kruh in marmelado

Philipsov aparat za peko kruha ima 14

enostavnih prednastavljenih programov, s

katerimi brezhibno speče prav vse vrste kruha –

od slastnega polnozrnatega, brezglutenskega

in francoskega do sladkega. Z njim lahko

pripravite tudi posebne vrste kruha, kot sta

Borodinsky in velikonočno kruh, ter okusno

testo za testenine in celo marmelade. Karkoli

pečete, dobrote boste pripravili z lahkoto in

bodo vedno slastne, saj prednastavitve

poskrbijo za ustrezno temperaturo in čas peke,

kar zagotovi le najboljše rezultate. Če se vam

mudi, vam je na voljo hiter program za hitrejšo

peko ali celo super hiter program za peko v eni

uri.

3 stopnje zapečenosti

Aparat za peko kruha Philips VIVA vam z

naprednim sistemom za nadzor temperature z

enostavnim pritiskom na nadzorno ploščo

omogoča pripravo kuha povsem po lastnem

okusu – s svetlo, srednjo ali temno zapečeno

skorjo.

Na voljo sta 2 velikosti kruha

Specite si točno toliko kruha, kot ga pojeste. Na

nadzorni plošči enostavno glede na potrebe

izberite srednjo (750 g) ali veliko (1000 g)

štruco.

Do 13-urni zapoznitveni časovnik

Vsako jutro se predajajte čudovitemu vonju po

sveže toplem kruhu – pravcati užitek za odličen

začetek dneva. Zvečer enostavno nastavite

zapoznitveni časovnik in medtem ko boste

spali, bo aparat za peko kruha pripravil in

spekel štruco, ki vas bo pričakala sveža zgodaj

zjutraj, ko se zbudite, ali kadarkoli boste želeli.

Indikator za dodajanje sestavin

Aparat za peko kruha vas med mešanjem s

piskanjem opozarja, da morate dodati

naslednjo sestavino za posebno vrsto kruha, če

tako želite.

Tih (< 55 dbA) in kompakten

Aparat za peko kruha ima uporabniku prijazno

zasnovo, ki je med delovanjem izjemno tiha

(55 dbA), zato vas lahko zbudi samo vonj po

svežem kruhu, ne hrup. Zaradi kompaktne

zasnove je idealen za vsako sodobno kuhinjo.

Zelo udobna nadzorna plošča

Zelo udoben položaj nadzorne plošče za vse

uporabnike

Priložena knjižica z recepti

Priložena priročna knjižica z recepti

Priloženi sta posodica in žlica

Priloženi sta merilna posodica in žlica

Veliko pregledno okence

Skozi veliko pregledno okence lahko opazujete

vzhajanje in peko kruha

Priprava jogurta

S posebnim programom za jogurt doma

pripravljajte okusen jogurt. Priložena je posoda

za jogurt. Uporabite pokrov za enostavno

shranjevanje.



Aparat za peko kruha HD9046/90

Specifikacije

Priloženi pribor

Pekač: Do 1 kg

Merilna posodica

Merilna žlička

Lopatice

Posoda za jogurt s pokrovom

Oblikovne specifikacije

Barva: Črna

Splošne specifikacije

Signal za dodajanje sestavin

Količina kruha: 750 g, 1 kg

Stopnje zapečenosti: 3

Hladno ohišje

Program za testo: Testenine, splošno (pica,

piškoti, okrogle žemljice itd.)

Število ur zapoznitvenega časovnika: 13

Program za marmelade

Zaslon LCD

Število lopatic: 1

Število programov: 14

Nedrseče nožice

Uporaba z enim dotikom

Hiter program

Knjižica z recepti

Čas segrevanja: 1 ura

Program za jogurt

Material

Pekač: Aluminijasta zlitina

Osrednji del aparata: Plastika PP

Lopatica za mešanje: Aluminijasta zlitina
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