
 

Nồi hấp

Daily Collection

  5 L, 900 W

Hẹn giờ bằng tay

Máy trộn hương thơm, không có

BPA

Nhựa, màu trắng/xanh lá cây

 

HD9104/00

Vị ngon tinh tế của thức ăn hấp
Nồi hấp với bộ truyền hương vị

Nồi hấp Philips với các cài đặt hoàn hảo cho mọi bữa ăn.

Cách để  nấu những bữa ăn ngon miệng mà giàu dinh dưỡng

Bộ gia tăng hương vị bổ sung mùi vị với các loạ i rau thơm và gia vị ngon miệng

Hấp là cách chế biến thức ăn lành mạnh, giữ đượ c chất dinh dưỡng của thực phẩm

Bộ hẹn giờ thực phẩm cho cá, rau, cơm và nhiều món khác

Dễ  dàng nấu bữa ăn hoàn chỉnh trong một lần chế biến

2 khay để  hấp vài loạ i nguyên liệu cùng lúc

Dung tích 5 L để  đựng vừa cả con gà

Giá để  trứng

Tay cầm tiện lợ i và thông minh

Nắp chống rỉ nước

Mọ i bộ phận có thể  rửa với máy rửa chén

Dễ châm nước

Các khay có thể  xếp chồng để  dễ bảo quản



Nồi hấp HD9104/00

Những nét chính

Bộ gia tăng hương vị

Bộ gia tăng hương vị độc đáo của nồi hấp Philips làm

tăng thêm hương vị thơm ngon của rau thơm và gia vị,

mang đến mùi vị thơm ngon hơn cho món hấp. Chỉ cần

đặt các loạ i rau thơm và gia vị yêu thích của bạn vào

trong bộ gia tăng hương vị và để  nồi hấp thực hiện việc

còn lạ i. Nhiệ t từ nồi hấp sẽ giả i phóng hương vị tinh tế

từ rau thơm và gia vị, thấm sâu vào trong thức ăn, mang

đến hương vị thơm ngon cho món ăn.

Hấp thức ăn bổ dưỡng

Hấp là cách chế biến thức ăn lành mạnh, giữ đượ c chất

dinh dưỡng của thực phẩm

Bộ hẹn giờ thực phẩm

Bộ hẹn giờ thực phẩm cho cá, rau, cơm và nhiều món

khác

2 khay

2 khay để  hấp các loạ i nguyên liệu khác nhau cùng lúc.

Dung tích 5 L

Dung tích 5 L để  đựng vừa cả con gà

Giá để  trứng

Đựng vừa 6 quả trứng trên mỗ i khay.

Nắp chống rỉ nước

Nắp chống rỉ nước

Các bộ phận dùng vớ i máy rửa chén

Mọ i bộ phận có thể  rửa với máy rửa chén

Đổ nước dễ  dàng

Dễ dàng châm thêm nước vào bình trong khi đang dùng.

Giỏ đựng có thể  xếp chồng lên nhau

Các khay có thể  xếp chồng để  dễ bảo quản
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Các thông số

Các thông số kỹ thuật

Chất liệu: Nhựa

Màu: Trắng và xanh lục

Phụ kiện đi kèm

Giá để  trứng

Thông số chung

Chân chống trượt

Đèn bật nguồn

Tay nắm mát lạnh khi chạm vào

Bộ chỉ báo mức nước

Số tầng hấp:

2 Cái

Bảo vệ  đun quá nóng và chưng khô

Bảo quản dây dẫn

Thông số kỹ thuật

Công suất: 900 W

Điện áp: 220-240 V

Tần số: 50/60 Hz

Chiều dài dây: 80 cm

Dung tích (tối đa):

2,5 + 2,9 l

Dung tích ngăn chứa nước: 1 l
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