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Открийте по-богатия вкус
Устройство за пара с усилвател на вкуса

Устройството за готвене с пара с усилвател на вкуса от Philips насища ястията ви с

чудесните аромати на сушените и пресните подправки. Можете да приготвите любимите си

супи, задушено, каши, ориз и още в XL купата за задушаване. Натиснете бутона за

предварителната настройка и сте готови!

Открийте разнообразие от по-богати вкусове

Усилвателят на вкуса обогатява вкуса с ароматни подправки

Купа за задушаване XL за супа, задушено, ориз и други

Оптимални зададени времена за риба, зеленчуци, ориз и други

Книжка с рецепти

С минимум усилие

Подходящи за съдомиялна машина части

Външен отвор за вода

Цифров таймер

Функция за поддържане на топлината - храната е готова за сервиране

Интелигентни функции

Индикатор за почистване на накипа и индикатор за допълване на вода

Прибиране на кабела

Подвижната тавичка за отцеждане от 500 мл е лесна за изливане и почистване

Многоетажна конструкция за пара
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Акценти

Усилвател на вкуса

Уникалният усилвател на вкуса на уреда за готвене на

пара Philips добавя прелестните аромати на билки и

подправки, като придава истински вкус на ястията на

пара. Просто изсипете своите подправки в

усилвателя и оставете парата да свърши останалото.

Топлината от парата освобождава приятния аромат

от подправките и той изцяло се пропива в храната,

като добавя неустоим вкус и мирис.

Оптимално зададени времена

Готвенето на пара е изкуство, и затова устройството

за пара на Philips включва голям набор зададени

времена, които автоматично изключват парата след

достигане на идеалното време. Това ще ви помогне

да приготвяте най-различни храни, включително ориз,

яйца, зеленчуци, пиле и риба, като постигате идеални

резултати със запазване на храната с целия й вкус,

аромат и витамини.

Купа за задушаване XL

С купата за задушаване XL можете да приготвите

по-разнообразни вкусни ястия за семейството си.

Купа за задушаване XL за супа, задушено, ориз и

други.

Подходящи за съдомиялна машина части

Подходящите за миене в съдомиялна машина части

осигуряват лесно почистване.

Многоетажна конструкция за пара

Многоетажната конструкция за пара използва по-

малко място за прибиране.

Външен отвор за вода

Външен отвор за вода за допълване на резервоара по

време на употреба.
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Спецификации

Спецификации на дизайна

Материал: Пластмаса с детайли от неръждаема

стомана

Цвят (цветове): Черно, метал и червено

Приложени аксесоари

Купа за задушаване XL: 2,5 л

Поставка за яйца

Общи спецификации

Неплъзгащи се крачета

Индикаторна лампа

Хладни дръжки

Хладни дръжки

Индикатор за ниво на водата

Защита от прегряване и изкипяване

Брой етажи: 3 бр.

Тегло и размери

Тегло на уреда: 2,3 кг

Габарити на изделието (Ш x В x Д): 360 x 450 x

227 мм

Технически данни

Захранване: 900 W

Напрежение: 220 – 240 V

Честота: 50/60 Hz

Честота: 50/60 Hz

Дължина на кабела: 100 см

Капацитет (макс.):

2,5 / 2,6 / 3,5 л

Обем на воден резервоар: 1.1 л

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят

без предупреждение. Търговските марки са

собственост на Koninklijke Philips N.V. или

на съответните си притежатели.

Дата на издаване 2019‑03‑18

Версия: 4.2.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

