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Objavte čaro bohatšej chuti
Lahodná ryba pripravená na jemnej 80°C pare

Tento moderný a atraktívny parný hrniec vyrobený z hliníka vám pootvorí dvere do ríše lahodných chutí. Vďaka

jeho gurmánskym funkciám Gentle Steam, Flavour Booster+ a Turbo Start dodá vášmu jedlu prirodzenú a plnú

chuť, po ktorej ste vždy túžili.

Objavte čaro bohatšej chuti

Jemná para uchová delikátnu štruktúru rybieho mäsa

Komora Flavour Booster+ okorení jedlo tekutinami, bylinami alebo koreninami

Predvolené nastavenia optimálneho času na prípravu rýb, zeleniny, ryže a pod.

Brožúra s receptami

Praktické funkcie

Turbo štart uchová v jedle všetky prírodné živiny

Kombinácia parných nádob nad sebou

Miska na dusenie rýb, ryže a ďalších surovín vo vlastnej šťave alebo omáčke

Minimálna námaha

Funkcia udržania teploty Keep Warm uchováva teplotu jedla vhodnú na podávanie

Vonkajší prívod vody

Časti umývateľné v umývačke riadu

Odnímateľné dná umožnia pripraviť na pare väčšie množstvo jedla



Parný hrniec HD9160/00

Hlavné prvky

Jemná para

Ryba je najlahodnejší pokrm a pri varení v pare

pri vysokej teplote sa ľahko rozvarí. Toho sa

však už nemusíte obávať. Parný hrniec

Philips vyrobený z hliníka má úplne novú

funkciu Jemná para, ktorá dôkladne uvarí

pokrm pri miernej teplote 80 °C, čo je ideálna

teplota na varenie jemného rybieho mäsa.

Funkcia Jemná para varí jemne, ale isto a

dokonale zachová prirodzenú plnú chuť a

textúru rybieho mäsa a jedlo bude vždy

dokonale vyzerať na tanieri.

Komora pre prísady Flavour Booster+

Komora Flavour Booster+ jemne okorení jedlo

príchuťami obľúbených byliniek a korení, z

ktorých sa vám v ústach budú zbiehať slinky, aj

lahodnými tekutinami ako víno, bujón,

citrónová šťava či sójová omáčka. Jednoducho

vložte obľúbené príchute do komory a

počkajte, kým prirodzený proces účinku pary

uvoľní ich lahodné arómy a jemne naplní jedlo

lahodnou chuťou.

Turbo štart

Často sa mnoho prírodných vitamínov a

minerálov v jedle stratí, lebo parný hrniec

nedosiahne potrebnú teplotu dostatočne

rýchlo. Dochádza k tomu preto, lebo čím

rýchlejšie sa dosiahne ideálna varná teplota,

tým viac prirodzených živín si jedlo uchová.

Funkcia Turbo štart tento problém vyrieši – v

rámci niekoľkých sekúnd rýchlo zohreje jedlo

na úplnú teplotu potrebnú na prípravu v pare.

Uchová tak viac prírodných živín a jedlá budú

plné chuti a vitality.

Predvolené nastavenia optimálneho času

Príprava jedla pomocou pary je skutočne

umenie, preto je parný hrniec od spoločnosti

Philips vybavený širokou škálou predvolených

nastavení času prípravy, ktoré po dosiahnutí

optimálneho času automaticky vypnú prívod

pary. Táto funkcia vám pomôže pri varení

viacerých druhov jedál (ryže, vajec, zeleniny,

hydiny a rýb) a zabezpečí dokonalú prípravu

jedla a zachovanie prirodzenej chute a

vitamínov.

Časti umývateľné v umývačke riadu

Časti umývateľné v umývačke riadu zaručujú

jednoduché čistenie.

Odnímateľné dná

Potrebujete pripraviť v pare veľký kus jedla ako

celé kura či pokrm, ktorý je príliš veľký, aby

vošiel do jedného priečinka na dusenie? Stačí

oddeliť dno z každého priečinka a vytvoríte tak

jeden veľký priestor. Parný hrniec urobí zvyšok

za vás – dôkladne pripraví jedlo v pare odhora

až dolu.

Miska na rybu a ryžu

Jedlá ako ryba a ryža vždy chutia vynikajúco,

keď sa pripravujú na pare v omáčke, vývare

alebo vo vlastnej šťave. Preto sa hliníkový

parný hrniec dodáva s vhodnou miskou, ktorá

uľahčuje prípravu týchto jedál v chutnej

vlastnej šťave a poskytuje ich plnšiu chuť.

Brožúra s receptami

Brožúra s receptami plná tipov od odborníkov k

príprave chutného jedla.
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Technické údaje

Špecifikácia dizajnu

Materiál: Hliník a plast

Farba(y): Tmavo sivá

Pribalené príslušenstvo

Držiak vajec: áno

Nádoba na ryžu/polievku/jedlo: 1,1 l

Všeobecné špecifikácie

Protisklzové nožičky: áno

Kontrolka zapnutia: áno

Rukoväte chladné na dotyk: áno

Ukazovateľ hladiny vody: áno

Ochrana pred prehriatím a varom naprázdno:

áno

Počet parných nádob: 3 ks

Hmotnosť a rozmery

Rozmery produktu (Š x V x H): 340 x 210 x

435 mm

Hmotnosť zariadenia: 3,33 kg

Technické špecifikácie

Príkon: 2000 W

Napätie: 220-240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Dĺžka kábla: 100 cm

Kapacita parných nádob: 2,6/2,8/3,2 l

Kapacita nádoby na vodu: 1,4 l
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