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9 l, 2 000 W

Digitální časovač, zahřívání
turbo

Zvýrazňovač chutí, program
Šéfkuchař

Kov, nerezová ocel

 

HD9190/30

Čistá chuť pokrmů připravovaných v páře
Připravujte pokrmy při dokonalých kombinacích doby a teplot

Program Šéfkuchař parního hrnce Philips připraví váš pokrm v optimální kombinaci

doby a teploty, připraví čerstvou zeleninu nebo ryby s nejjemnější strukturou.

Případně můžete vybrat program Pokrm a připravit celé jídlo se správným

načasováním.

Zdravý způsob přípravy chutných pokrmů

Zvýraznění vůně přidává další chutě čerstvých bylinek a koření

Program Pokrm nastaví dokonalou dobu vaření pro jednotlivé košíky

Program Šéfkuchař nastaví dokonalou teplotu a čas

Receptář

Snadná příprava a dokončení pokrmu v jednom kroku

Kapacita 9 l a vyjímatelná dna nádob umožňují vložit celé kuře

Funkce udržování teploty udržuje pokrmy připravené k podávání

Napařovací mísa na polévky, dušení, rýži apod.

Funkce Turbo start vaří rychleji a zachovává v pokrmech více živin

Chytrá a praktická manipulace

Digitální časovač

Lze snadno naplnit vodou

Digitální ukazatel doplnění vody se signálem

Součásti lze mýt v myčce



Parní hrnec HD9190/30

Přednosti

Zvýraznění vůně

Unikátní zvýrazňovač vůně pro parní hrnec

Philips přidává lahodnou vůni bylinek a koření

a přináší do přípravy pokrmů v páře ještě

bohatší chutě. Jednoduše vhoďte do

zvýrazňovače své oblíbené bylinky a koření,

pára se postará o zbytek. Teplo páry uvolní

z bylinek a koření vůni, která důkladně naplní

pokrm lákavou chutí.

Kapacita 9 l

Kapacita 9 l a vyjímatelná dna nádob

umožňují vložit celé kuře

Turbo Start

Funkce Turbo start umožňuje dosáhnout

dokonalé teploty pro vaření v páře během

několika sekund, což zachová v pokrmech více

živin.

Digitální časovač

Digitální časovač signalizuje dokončení

přípravy pokrmu.

Digitální ukazatel doplnění vody

Digitální ukazatel doplnění vody oznamuje

nízkou hladinu vody.

Snadné plnění vodou

Snadné doplňování vody do nádržky během

používání.

Funkce udržování teploty

Funkce udržování teploty udržuje pokrmy teplé

až do doby jejich podávání.

Napařovací mísa

Napařovací mísa na polévky, dušení, rýži apod.

Části lze mýt v myčce

Součásti lze mýt v myčce
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Specifikace

Specifikace provedení

Materiál: Kov

Barva(y): Nerezová ocel

Včetně příslušenství

Držák na vejce: Ano

Obecné specifikace

Protiskluzové podložky: Ano

Kontrolka zapnutí přístroje: Ano

Chladné rukojeti: Ano

Kontrolka úrovně hladiny: Ano

Ochrana proti přehřátí a vaření bez vody: Ano

Počet nádob: 3 ks

Úložný prostor pro kabel: Ano

Technické údaje

Spotřeba: 2000 W

Napětí: 220–240 V

Frekvence: 50/60 Hz

Délka kabelu: 100 cm

Kapacita (max.): 2,6/ 2,8/ 3,2 l

Objem nádržky na vodu: 1,6 l
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