
 

Garintuvas

Pure Essentials
Collection

 
10 l, 900 W

Skaitm. laikmatis, numatyt.
laikas

Žolel./priesk. siet., šilumos
funkc.

Plastikinis / metalinis, juodas

 

HD9140/91

Atraskite nuostabiausius skonius
Garintuvas su žolelių / prieskonių sieteliu

„Philips“ garintuvas su žolelių / prieskonių sieteliu pagardina maistą maloniu

žalumynų ir prieskonių aromatu. XL garinimo dubuo yra skirtas sriubai,

troškiniams, košei, ryžiams bei kitam maistui. Tiesiog paspauskite laikmačio

mygtuką ir mėgaukitės!

Atraskite nuostabiausių skonių įvairovę

Žolelių / prieskonių sietelis pagardina maisto skonį žalumynais ir prieskoniais

XL garinimo indas, skirtas sriubai, troškiniams, ryžiams ir pan. ruošti

Numatytasis optimalus laikas gaminti žuviai, daržovėms, ryžiams ir kt.

Receptų knygelė

Nereikalauja didelių pastangų

Indaplovėje plaunamos dalys

Išorinė vandens įleidimo anga

Skaitmeninis laikmatis

Šilumos išlaikymo funkcija skirta paruoštam maistui patiekti

Protingosios savybės

Nuosėdų šalinimo ir vandens pripildymo indikatoriai

Laido laikymas

Iš išimamo 500 ml nuvarvėjimo padėklo lengva pilti ir valyti jį

Talpūs garinimo indai



Garintuvas HD9140/91

Ypatybės

Skonio stipriklis

Jei garindami naudosite unikalų „Philips“

žolelių / prieskonių sietelį, pagardinsite maistą

maloniu žalumynų ir prieskonių aromatu.

Tiesiog suberkite savo mėgstamiausių

žalumynų ir prieskonių į sietelį ir leiskite

garams atlikti likusį darbą. Garų karščiu

skleidžiamas malonus žalumynų ir prieskonių

aromatas, kuris pagardina maisto skonį.

Numatytasis optimalus laikas

Garinimas yra subtilus menas, dėl kurio

„Philips“ garintuvas turi platų numatytų laikų

pasirinkimą, kai tik pasiekiamas idealus

garinimo laikas, garai automatiškai išsijungia.

Tai padės jums gaminti įvairų maistą –

įskaitant ryžius, kiaušinius, daržoves, vištieną ir

žuvį – siekiant geriausių rezultatų ir išlaikant

skonį bei vitaminus.

XL garinimo indas

Naudodami XL garinimo dubenį galite ruošti

įvairius patiekalus visai šeimai. XL garinimo

dubuo skirtas sriuboms, troškiniams, ryžiams ir

pan. ruošti.

Indaplovėje plaunamos dalys

Įrenginį lengva plauti, nes jo dalis galima dėti į

indaplovę.

Talpūs garinimo indai

Talpūs garinimo indai užima mažiau vietos.

Išorinė vandens įleidimo anga

Išorinė vandens įleidimo anga iš naujo

pripildyti rezervuarą naudojimo metu.



Garintuvas HD9140/91

Specifikacijos

Projektinės specifikacijos

Medžiaga: Plastikas su nerūdijančio plieno

dalimis

Spalva (-os): Juoda, metalo ir raudona

Pridėti priedai

XL garinimo indas: 2,5 l

Kiaušinių lentyna

Bendrosios specifikacijos

Neslystančios kojelės

Įjungimo lemputė

Neįkaistančios rankenos

Vandens lygio indikatorius

Apsauga nuo perkaitimo ir visiško vandens

išgaravimo

Indų skaičius: 3 vnt.

Svoris ir matmenys

Prietaiso svoris: 2,3 kg

Produkto matmenys (P x A x G): 360 x 450 x

227 mm

Techniniai duomenys

Maitinimas: 900 W

Įtampa: 220-240 V

Dažnis: 50/60 Hz

Maitinimo laido ilgis: 100 cm

Talpa (maks.): 2,5 / 2,6 / 3,5 l

Vandens bakelio talpa: 1,1 l
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