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Descubra novos sabores
Panela a vapor com Flavour Booster

Esta panela a vapor de alta qualidade da Philips com o Flavour Booster exclusivo

melhora o sabor dos alimentos cozidos a vapor com o aroma delicioso das ervas

e das especiarias. Regulações de tempo predefinidas, uma função para manter

quente e um livro de receitas de especialistas ajudam a preparar refeições sempre

deliciosas.

Descubra uma variedade de sabores mais ricos

O Flavour Booster adiciona mais o sabor com ervas aromáticas e especiarias

deliciosas

Óptimas regul. de tempo predef. para peixe, vegetais, arroz, etc.

Folheto de receitas

Com pouco esforço

Temporizador digital

Peças laváveis à máquina

A função para manter quente mantém os alimentos prontos para servir

Entrada de água externa

Funções inteligentes

Indicador de descalcificação com sinal sonoro

Compartimento do fio

O tabuleiro de recolha de pingos amovível de 500 ml é fácil de esvaziar e de limpar

Indicador de reabastecimento de água

Recipientes para vapor para empilhar



Panela vapor HD9140/90

Destaques Especificações

Flavour Booster

O Flavour Booster exclusivo da panela a vapor

da Philips adiciona um delicioso aroma das

ervas aromáticas e especiarias, conferindo

ainda mais sabor à cozedura a vapor. Basta

colocar as suas ervas aromáticas e especiarias

favoritas no acessório e deixar que o vapor

trate do resto. O calor do vapor liberta aromas

delicados das ervas aromáticas e especiarias,

que se entranham nos alimentos com sabores

de deixar água na boca.

Regulações de tempo predef. optimizadas

A cozinha a vapor é uma arte delicada e é por

isso que a panela a vapor da Philips conta

com uma vasta gama regulações de tempo

predefinidas que desligam automaticamente o

vapor ao alcançar o tempo ideal para o

cozinhado. Desta forma, ajuda a cozinhar uma

grande variedade de alimentos - incluindo

arroz, ovos, vegetais, frango e peixe –

conseguindo resultados perfeitos que

preservam todo o sabor e as vitaminas.

Indicador de descalcificação

O indicador de eliminação de calcário acende-

se com um sinal sonoro para indicar quando

deve eliminar o calcário.

Compartimento do fio

O compartimento do fio mantém a sua cozinha

arrumada.

Folheto de receitas

Livro de receitas incluído com sugestões de

especialistas para pratos deliciosos.

Peças laváveis à máquina

Peças laváveis na máquina para facilitar a

limpeza.

Entrada de água externa

Entrada de água externa para reabastecimento

do depósito durante a utilização.

Indicador de reabastecimento de água

O indicador de reabastecimento de água

mostra quando o nível de água é reduzido.

Recipientes para vapor para empilhar

Recipientes de vapor empilháveis que poupam

espaço de arrumação.

Especificações gerais

Número de recipientes: 3 unid.

Indicador do nível de água

Protecção de sobreaquecimento e fervura em

seco.

Pegas antiaquecimento

Suporte antideslize

Luz de alimentação

Especificações técnicas

Alimentação: 900 W

Voltagem: 220-240 V

Frequência: 50/60 Hz

Comprimento do cabo: 100 cm

Capacidade (máx.): 2,5 / 2,6 / 3,5 l

Capacidade do depósito de água: 1,1 l

Especificações de design

Material: Plástico com peças em aço

inoxidável

Cor(es): Preto, metálico e vermelho

Acessórios incluídos

Recipiente para arroz/sopa/alimentos: 1,2 l

Base para ovos

Peso e dimensões

Peso aparelho: 2,3 kg

Dimensões do produto (L x A x P): 312 x 450

x 227 mm
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