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Pure Essentials
Collection

 
10 l, 900 W

Digitalni časovnik, nastavitve
časa

Vložek za aromo, ohranjanje
toplote

Plastika/kovina, črna

 

HD9140/91

Odkrijte poln okus
Soparnik z ojačevalnikom okusa

Soparnik Philips z ojačevalnikom okusa zagotavlja hrani slastno aromo zelišč in

začimb. Pripravite najljubšo juho, enolončnico, kašo, riž in druge vrste hrane v

posodi za kuhanje v pari XL. Pritisnite gumb za prednastavljen čas in pojdite po

svojih opravkih.

Odkrijte številne polne okuse

Ojačevalnik okusa zagotavlja boljši okus s slastno aromo zelišč in začimb

Posoda za kuhanje v pari XL za juho, enolončnico, riž in več

Optimalne nastavitve časa za ribe, zelenjavo, riž in drugo hrano

Knjižica z recepti

Na preprost način do okusne hrane

Deli za pomivanje v pomivalnem stroju

Zunanji vhod za vodo

Digitalni časovnik

S funkcijo za ohranjanje toplote je hrana vedno pripravljena za serviranje

Pametne funkcije

Indikator za odstranjevanje vodnega kamna in indikator za dolivanje vode

Shranjevanje kabla

Odstranljiv 500 ml pladenj za kapljanje za enostavno izlivanje in čiščenje

Zložljive parne posode



Soparnik HD9140/91

Značilnosti

Ojačevalnik okusa

Edinstveni ojačevalnik okusa Philipsovega

soparnika doda slastno aromo zelišč in začimb

in daje hrani, kuhani v pari, pravi okus. V

ojačevalnik dajte najljubša zelišča in začimbe,

za ostalo pa bo poskrbela para. Zaradi vročine

pare se iz zelišč in začimb sproščajo okusne

arome, ki prežamejo hrano z okusi, ob katerih

se vam bodo pocedile sline.

Optimalne nastavitve časa

Kuhanje v pari zahteva natančnost, zato

soparnik Philips nudi širok razpon nastavitev

časa, ki zagotavljajo samodejno prekinitev

kuhanja v pari, ko poteče nastavljeni čas

kuhanja. Tako lahko kuhate raznovrstno hrano,

vključno z rižem, jajci, zelenjavo, piščancem in

ribami, ter pripravite popolne obroke, ki

ohranijo vse vitamine in naraven okus.

Posoda za kuhanje v pari XL

S posodo za kuhanje v pari XL lahko pripravite

raznoliko okusno hrano za vaše najbližje.

Posoda za kuhanje v pari XL za kuhanje juh,

enolončnic, riža in več.

Deli za pomivanje v pomivalnem stroju

Sestavni deli, primerni za pomivanje v

pomivalnem stroju, omogočajo preprosto

čiščenje.

Zložljive parne posode

Za shranjevanje zložljivih parnih posod

potrebujete manj prostora.

Zunanji vhod za vodo

Zunanji vhod za vodo omogoča polnjenje

posode med uporabo.



Soparnik HD9140/91

Specifikacije

Oblikovne specifikacije

Material: Plastika z deli iz nerjavnega jekla

Barva: Črna, kovinska in rdeča

Priloženi pribor

Posoda za kuhanje v pari XL: 2,5 L

Podstavek za jajca

Splošne specifikacije

Nedrseče nožice

Lučka vklopa

Hladni ročaji

Indikator nivoja vode

Zaščita pred pregrevanjem in izsušitvijo

Število posod: 3 kosa

Teža in dimenzije

Teža aparata: 2,3 kg

Dimenzije izdelka (Š x V x G): 360 x 450 x

227 mm

Tehnične specifikacije

Napajanje: 900 W

Napetost: 220–240 V

Frekvenca: 50/60 Hz

Dolžina kabla: 100 cm

Zmogljivost (največ): 2,5 / 2,6 / 3,5 L

Zmogljivost zbiralnika za vodo: 1,1 L
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