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9 l, 1 350 W

Skaitm. laikmatis, šildymo
turbofunkc.

Žolel./priesk. siet., patiekalo
progr.

Plastikinis / metalinis, juodas

 

HD9170/91

Subtilus garuose troškinto maisto skonis
Kiekvienas maistas gaminamas tinkamu laiku, kad patiekalas

būtų dar skanesnis

„Philips“ garintuvo patiekalo ruošimo programa leidžia nustatyti tinkamą

gaminimo trukmę skirtingiems produktams. Automatinis laikmatis praneša, kada ir

kokia tvarka sudėti gaminimo indus – daugiau jokio pusžalio ar pervirto maisto.

Tik skanūs patiekalai, pagaminti per optimalų laiką

Skanių patiekalų ruošimas sveikai

Žolelių ir prieskonių sietelis pagardina maistą žalumynais ir prieskoniais

Patiekalo ruošimo programa nustato optimaliausią gaminimo laiką kiekvienam

gaminimo indui

Receptų knygelė

Iškart pagaminkite visą patiekalą

9 l talpa ir išimamas apačioje esantis padėklas

Šilumos išlaikymo funkcija skirta paruoštam maistui patiekti

Garinimo dubuo, skirtas sriuboms, troškiniams, ryžiams ir pan. ruošti

„Turbo start“ suteikia galimybę maistą paruošti greičiau ir išsaugo daugiau jo

maistingųjų medžiagų

Sumanu ir patogu naudoti

Skaitmeninis laikmatis

Lengva pripildyti vandens

Skaitmeninis vandens pripildymo indikatorius su signalu

Visas dalis galima plauti indaplovėje
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Ypatybės

Žolelių / prieskonių sietelis

Jei garindami naudosite unikalų „Philips“

žolelių / prieskonių sietelį, pagardinsite maistą

maloniu žalumynų ir prieskonių aromatu.

Tiesiog įberkite savo mėgstamiausių žalumynų

ir prieskonių į sietelį ir leiskite garams atlikti

likusį darbą. Garų karščiu skleidžiamas

malonus žalumynų ir prieskonių aromatas,

kuris pagardina maistą.

9 l talpa

9 l talpa ir išimamas apačioje esantis

padėklas

„Turbo Start“

„Turbo start“ suteikia galimybę per kelias

sekundes pasiekti tinkamą garų temperatūrą,

todėl maiste išlieka daugiau maistingųjų

medžiagų.

Skaitmeninis laikmatis

Skaitmeninis laikmatis praneša, kai jūsų

maistas jau paruoštas.

Skaitmeninis vandens pripildymo indikatorius

Vandens pripildymo indikatorius duoda ženklą,

kai vandens lygis yra žemas.

Lengva pripildyti vandens pakartotinai

Lengva pripildyti vandens naudojant.

Šilumos išlaikymo funkcija

Šilumos išlaikymo funkcija skirta paruoštam

maistui patiekti išlaiko patiekiamą maistą šiltą.

Garinimo dubuo

Garinimo dubuo, skirtas sriuboms, troškiniams,

ryžiams ir pan. ruošti

Receptų knygelė

Receptų knygelė teikiama kartu su specialistų

patarimais ir viliojančiais paveikslėliais.

Galima plauti indaplovėje

Visas dalis galima plauti indaplovėje
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Specifikacijos

Projektinės specifikacijos

Medžiaga: Plastikas ir metalas

Spalva (-os): Juoda ir nerūdijančiojo plieno

Pridėti priedai

Kiaušinių lentyna

Bendrosios specifikacijos

Neslystančios kojelės

Įjungimo lemputė

Neįkaistančios rankenos

Vandens lygio indikatorius

Indų skaičius: 3 vnt.

Apsauga nuo perkaitimo ir visiško vandens

išgaravimo

Laido laikymas

Techniniai duomenys

Maitinimas: 1 350 W

Įtampa: 220-240 V

Dažnis: 50/60 Hz

Maitinimo laido ilgis: 100 cm

Talpa (maks.): 2,6/ 2,8/ 3,2 l

Vandens bakelio talpa: 1,5 l

 

© 2019 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be

įspėjimo. Prekių ženklai yra

„Koninklijke Philips N.V.“ ar jų

atitinkamų savininkų nuosavybė.

Išleidimo data

2019‑04‑02

Versija: 11.3.1

EAN: 08 71010 35887 02

www.philips.com

http://www.philips.com/

