
 

Parný hrniec

Daily Collection

 
5 l 900 W

Manuálny časovač

Rozptyľovač arómy, bez BPA

Plast, bielo-zelená

 

HD9104/00

Objavte pravú chuť jedla pripraveného na pare

Parný hrniec s rozptyľovačom arómy

Parný hrniec Philips so správnym nastavením pre každé jedlo.

Zdravý spôsob varenia chutných jedál

Rozptyľovač arómy dodá jedlu viac chuti pomocou lahodných bylín a korenín

Vďaka zdravej príprave v pare si jedlo zachová všetky nutričné hodnoty

Časovač prípravy jedla na prípravu rýb, zeleniny, ryže a iných pokrmov

Jednoducho pripravte kompletné jedlo naraz

2 košíky na prípravu viacerých potravín naraz

Kapacita 5 l na prípravu celého kurčaťa

Držiak vajec

Praktické a pohodlné používanie

Veko s ochranou pred odkvapkávaním

Časti umývateľné v umývačke

Jednoduché doplnenie vody

Košíky možno vložiť do seba a jednoducho odložiť



Parný hrniec HD9104/00

Hlavné prvky

Rozptyľovač arómy

Jedinečný rozptyľovač arómy parného hrnca

Philips prináša lahodnú vôňu bylín a korenín a

dodáva jedlu pripravenému na pare ešte

lahodnejšiu chuť. Stačí vložiť obľúbené byliny a

koreniny do komory a para už dokončí dielo

za vás. Teplo pary uvoľní lahodné vône bylín a

korenín, ktoré dôkladne preniknú jedlom, až sa

vám budú v ústach zbiehať slinky.

Zdravá príprava v pare

Vďaka zdravej príprave v pare si jedlo zachová

všetky nutričné hodnoty

Časovač prípravy jedla

Časovač prípravy jedla na prípravu rýb,

zeleniny, ryže a iných pokrmov

2 košíky

2 košíky, pomocou ktorých naraz pripravíte v

pare rôzne potraviny.

Kapacita 5 l

Kapacita 5 l na prípravu celého kurčaťa

Držiak vajec

6 vajec v jednom košíku.

Veko s ochranou pred odkvapkávaním

Veko s ochranou pred odkvapkávaním

Časti umývateľné v umývačke riadu

Časti umývateľné v umývačke

Jednoduché nalievanie vody

Jednoduché doplnenie vody do zásobníka

počas používania.

Košíky s ukladaním na seba

Košíky možno vložiť do seba a jednoducho

odložiť



Parný hrniec HD9104/00

Technické údaje

Špecifikácia dizajnu

Materiál: Plast

Farba(y): Biela a zelená

Pribalené príslušenstvo

Držiak vajec: áno

Všeobecné špecifikácie

Protisklzové nožičky: áno

Kontrolka zapnutia: áno

Rukoväte chladné na dotyk: áno

Ukazovateľ hladiny vody: áno

Počet parných nádob: 2 ks

Ochrana pred prehriatím a varom naprázdno:

áno

Odkladanie kábla: áno

Technické špecifikácie

Príkon: 900 W

Napätie: 220 – 240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Dĺžka kábla: 80 cm

Kapacita (max.): 2,5 + 2,9 l

Kapacita nádoby na vodu: 1 l
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