
 

Soparnik

Daily Collection

 
5 l, 900 W

Ročni časovnik

Vložek za aromo, brez bisfenola
A

Plastika, bela/zelena

 

HD9104/00

Čisti okus v pari kuhane hrane
Soparnik z vložkom za aromo

Soparnik Philips z idealnimi nastavitvami za vsak obrok.

Zdrav način kuhanja okusnih obrokov

Vložek za aromo zagotavlja boljši okus s slastno aromo zelišč in začimb

Zdravo kuhanje v pari ohrani hranljive snovi

Nastavljiv časovnik za ribe, zelenjavo, riž itd.

Hkrati enostavno pripravite celoten obrok

2 košari za kuhanje več sestavin v pari hkrati

Zmogljivost 5 l zadostuje za celega piščanca

Podstavek za jajca

Pametna in priročna uporaba

Pokrov proti kapljanju

Dele lahko operete v pomivalnem stroju

Omogoča enostavno polnjenje z vodo

Zložljive košare za enostavno shranjevanje



Soparnik HD9104/00

Značilnosti

Vložek za aromo

Edinstveni vložek za aromo Philipsovega

soparnika doda slastno aromo zelišč in začimb

in daje hrani, kuhani v pari, pravi okus. V

ojačevalnik dajte najljubša zelišča in začimbe,

za ostalo pa bo poskrbela para. Zaradi vročine

pare se iz zelišč in začimb sproščajo okusne

arome, ki prežamejo hrano z okusi, ob katerih

se vam bodo pocedile sline.

Zdravo kuhanje v pari

Zdravo kuhanje v pari ohrani hranljive snovi

Nastavljiv časovnik za hrano

Nastavljiv časovnik za ribe, zelenjavo, riž itd.

2 košari

2 košari za kuhanje različnih sestavin v pari

hkrati.

Zmogljivost 5 l

Zmogljivost 5 l zadostuje za celega piščanca

Podstavek za jajca

V košaro lahko položite 6 jajc.

Pokrov proti kapljanju

Pokrov proti kapljanju

Deli primerni za pomivanje v pomivalnem

stroju

Dele lahko operete v pomivalnem stroju

Enostavno polnjenje z vodo

Posodo lahko enostavno napolnite med

uporabo.

Zložljive košare

Zložljive košare za enostavno shranjevanje



Soparnik HD9104/00

Specifikacije

Oblikovne specifikacije

Material: Plastika

Barva: Bela in zelena

Priloženi pribor

Podstavek za jajca

Splošne specifikacije

Nedrseče nožice

Lučka vklopa

Hladni ročaji

Indikator nivoja vode

Število posod: 2 kos

Zaščita pred pregrevanjem in izsušitvijo

Shranjevanje kabla

Tehnične specifikacije

Napajanje: 900 W

Napetost: 220-240 V

Frekvenca: 50/60 Hz

Dolžina kabla: 80 cm

Zmogljivost (največ): 2,5 + 2,9 L

Zmogljivost zbiralnika za vodo: 1 L
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