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Διατηρεί τα θρεπτικά συστατικά
Ατμομάγειρας με Flavor Booster

"Το μαγείρεμα στον ατμό είναι καταπληκτικό. Αφενός όλα τα θρεπτικά συστατικά μένουν στο φαγητό, αφετέρου οι χυμοί και τα

αρώματα διαχέονται, προσφέροντας ένα μεθυστικό αποτέλεσμα", Jamie O.

Ο πιο εύκολος τρόπος για να ετοιμάστε ένα γεύμα με μία κίνηση

Χωρητικότητα 9L και αφαιρούμενες βάσεις δίσκου, για να χωράει ένα ολόκληρο κοτόπουλο

Σχάρα για αυγά

Μπεν μαρί 2,5L με οπές αερισμού για την αποφυγή εγκαύματος

Μαγειρέψτε νόστιμα γεύματα με υγιεινό τρόπο

Όλα τα θρεπτικά συστατικά μένουν στο φαγητό σας κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος

Ενισχυτής γεύσης - αρωματίζει το φαγητό σας με πεντανόστιμα μυρωδικά

Έμπνευση για υπέροχα σπιτικά γεύματα

Αποκλειστικές συνταγές του Jamie Oliver για έμπνευση

Επισκεφθείτε τη σελίδα www.philips.com/jamieoliver για περισσότερες συμβουλές

Εξαρτήματα με έξυπνη σχεδίαση

Στοιβαζόμενες βάσεις για εύκολη αποθήκευση

Χρονόμετρο 60 λεπτών με ένδειξη ετοιμότητας και αυτόματη διακοπή λειτουργίας

Προστασία από υπερθέρμανση και βρασμό εν κενώ
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Χαρακτηριστικά

Μπεν μαρί 2,5L

Με μεγάλο μπεν μαρί 2,5L για εξαίσιες σούπες,

σάλτσες, γλυκά και σος, αυτός ο ατμομάγειρας

καλύπτει μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών φαγητών,

ενώ διαθέτει οπές αερισμού για να μην καίτε τα

δάχτυλά σας.

Ενισχυτής γεύσης

Ο μοναδικός ενισχυτής γεύσης προσθέτει το άρωμα

των μυρωδικών και των μπαχαρικών,

προσδίδοντας ακόμα περισσότερη γεύση στο

μαγείρεμα στον ατμό. Εσείς ρίξτε τα αγαπημένα σας

μυρωδικά και μπαχαρικά στον ενισχυτή και αφήστε

τον ατμό να κάνει τα υπόλοιπα. Η θερμότητα του

ατμού απελευθερώνει τα αρώματα, τα οποία

διεισδύουν στο φαγητό χαρίζοντάς του μοναδική

γεύση.

Βάσεις με δυνατότητα στοίβαξης

Οι βάσεις μαγειρέματος είναι αριθμημένες - μπορείτε

να βρείτε τον αριθμό στη λαβή κάθε δίσκου. Η κάτω

βάση είναι το 1, η μεσαία το 2 και η επάνω το 3.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία, δύο ή τρεις

βάσεις - φροντίστε μόνο να τοποθετήσετε τις βάσεις

με μεγαλύτερο αριθμό πάνω στη βάση 1. Μετά τη

χρήση, μπορείτε να στοιβάξετε τις βάσεις, για να

εξοικονομήσετε χώρο κατά την αποθήκευση.

Χρονόμετρο 60 λεπτών

Το μη αυτόματο χρονόμετρο 60 λεπτών είναι πολύ

εύχρηστο. Απλά γυρίστε το διακόπτη στα λεπτά που

θέλετε και αφήστε τον ατμομάγειρα να κάνει τα

υπόλοιπα! Τα περισσότερα λαχανικά είναι έτοιμα σε

10-20 λεπτά, ενώ μετά από μια-δυο φορές, θα

ανακαλύψετε τον κατάλληλο χρόνο μαγειρέματος για

κάθε πιάτο. Ο ατμομάγειρας απενεργοποιείται

αυτόματα μόλις παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος

μαγειρέματος.

Σχάρα για αυγά

Ανεξάρτητα από το γεύμα της ημέρας που ετοιμάζετε

(πρωινό, μεσημεριανό ή δείπνο), υπάρχουν διάφοροι

τρόποι για να χρησιμοποιήσετε αυτό το πρακτικό

εξάρτημα ατμού. Η σχάρα για αυγά είναι πολύ

εύχρηστη, καθώς σας βοηθά να κάνετε τέλεια αυγά

μελάτα το πρωί, για ένα υγιεινό και θρεπτικό

ξεκίνημα. Μην ξεχάσετε να κάνετε μια μικρή οπή σε

κάθε αυγό (με μια καρφίτσα) και τοποθετήστε τα αυγά

στη σχάρα με την οπή προς τα πάνω!

Αποκλειστικές συνταγές του Jamie Oliver

Κάθε προϊόν της σειράς εργαλείων Jamie Oliver της

Philips συνοδεύεται από αποκλειστικές συνταγές του

Jamie, ώστε να μπορείτε να ετοιμάζετε διάφορα

εύκολα, σπιτικά πιάτα για όλη την οικογένεια.

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Προδιαγραφές σχεδίασης

Υλικό κατασκευής: Πλαστικό

Χρώμα(τα): Λευκό και γαλάζιο

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ

Σχάρα για αυγά

Τεράστιο δοχείο ατμού: 2,5 l

Γενικές προδιαγραφές

Αντιολισθητικά πέλματα

Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας

Ένδειξη στάθμης νερού

Προστασία από υπερθέρμανση και βρασμό εν κενώ

Τεχνικές προδιαγραφές

Ρεύμα: 900 W

Τάση: 220-240 volt

Συχνότητα: 50/60 Hz

Μήκος καλωδίου: 100 εκ.

Μήκος καλωδίου: 100 εκ.

Χωρητικότητα (μέγ.):

2,5/2,6/3,5 l

Χωρητικότητα δοχείου νερού: 1,1 l

Διαστάσεις και βάρος

Διαστάσεις συσκευασίας (Μ x Π x Υ): 30,5 x 30,5 x

33,8 εκ.

Διαστάσεις προϊόντος (Μ x Π x Υ): 360,4 x 252,8 x

433,9 μμ

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν

χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα

ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή

στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

Ημερομηνία έκδοσης

2019‑04‑02

Έκδοση: 13.1.1

EAN: 08 71010 35809 80

www.philips.com

http://www.philips.com/

