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Jemné neustále miešanie pre chutnejšie varenie
S voľnými rukami a bez neustáleho dozerania sa môžete

venovať niečomu inému

Zariadenie Philips Jamie Oliver HomeCooker s technológiou AutoStir umožňuje

jemné súvislé miešanie na bezproblémové varenie kompletných jedál v jednej

varnej nádobe, ako aj lahodných príloh. Vďaka takémuto miešaniu si môžete

vychutnať varenie s voľnými rukami a venovať sa inej činnosti.

Praktické varenie bez neustáleho dozerania

Technológia miešania AutoStir

Časovač odpočítavania s pípnutím

Ľahko použiteľný časovač s rozsahom 0 až 99 minút

Časti umývateľné v umývačke riadu pre jednoduché čistenie

Varte chutnejšie jedlá

Teplotný rozsah 40 – 250 °C

Obsahuje exkluzívne recepty pre HomeCooker od Jamieho Olivera

Sám mieša jedlo a funguje aj bez dozoru, takže sa môžete venovať niečomu inému

Pripravujte bohatú ponuku jedál

Pripravujte jedlá v jednej varnej nádobe alebo chutné prílohy

Ideálne aj na rýchle varenie počas týždňa

Obsahuje aj parnú nádobu pre viac všestrannosti
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Hlavné prvky

Technológia miešania AutoStir

Jemné, súvislé miešanie vďaka technológií

AutoStir zaistí nielen to, že sa suroviny

rovnomerne opečú, ale zároveň sa rozvinie aj

chuť prísad, vďaka čomu bude chuť vášho jedla

výraznejšia.

Pípnutím vás upozorní

Keď časovač odpočítavania na zariadení

HomeCooker dosiahne nulu, jasné pípanie vás

upozorní na to, aby ste sa vrátili späť do

kuchyne a pokračovali vo varení.

Časovač QuickSet 0 až 99 minút

Pomocou jednoducho použiteľného časovača

QuickSet môžete nastaviť čas varenia v

zariadení HomeCooker a ísť potom robiť niečo

iné. Následne vás pípnutie upozorní na to, aby

ste sa vrátili späť do kuchyne a pokračovali vo

varení.

Časti umývateľné v umývačke riadu

Panvicu, veko, miešač a parnú nádobu je

možné umyť v umývačke riadu, čím skrátite čas

strávený v kuchyni.

Od teplých k horúcim

Pomocou zariadenia HomeCooker môžete

vďaka teplotnému rozsahu od 40 do 250 °C

suroviny rozpustiť, dusiť, variť, pripravovať v

pare alebo smažiť. Môžete tak bez námahy

pripraviť chutné jedlá v jednej varnej nádobe

ako rizotá, guláše, soté aj omáčky, prípadne

prílohy ako karamelizované cibuľky, čatní,

džemy a iné pochúťky.

Recepty podľa Jamieho Olivera

Vďaka receptom vytvoreným Jamiem Oliverom

je príprava chutných jedál v zariadení

HomeCooker dokonale jednoduchá. Na lokalite

http://www.philips.com/homecooker nájdete

ďalšie recepty a inšpirácie.

Chutnejšie varenie

Jemné, súvislé miešanie vďaka technológií

AutoStir zaistí nielen to, že sa suroviny

rovnomerne opečú, ale zároveň sa rozvinie aj

chuť prísad, vďaka čomu bude chuť vášho jedla

výraznejšia.

Prekvapujúco všestranný

HomeCooker nepomáha iba pri jednoduchej

príprave jedál v jednej varnej nádobe ako sú

rizotá, omáčky alebo guláše – môžete v ňom

tiež pripravovať chutné čokoládové fondue,

džemy a prílohy, ako napríklad čatní. S parnou

nádobou môžete pripravovať v pare zdravšie

jedlá ako napríklad zeleninu, knedle či ryby.

S voľnými rukami a bez dozoru

Hlavne počas náročných pracovných dní by

mnohí z nás radi strávili menej času v kuchyni.

Vďaka zariadeniu HomeCooker a funkcii

súvislého miešania môžete variť, aj keď robíte

niečo úplne iné. Predstavte si, že zariadenie

HomeCooker naplníte prísadami na stroganov,

časovač nastavíte na 30 minút a pôjdete

vyvenčiť svojho psa, venujete čas svojej rodine

alebo si doprajete relaxačný kúpeľ...

Philips Green Logo

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Pribalené príslušenstvo

Parná nádoba: áno

Dizajn a povrchová úprava

Materiály: Nehrdzavejúca oceľ, plast

Farba: Čierna

Všeobecné špecifikácie

Indikátor horúcej platne: áno

Odkladanie kábla: áno

Protisklzové nožičky: áno

99-minútový časovač: áno

Teplota 40 – 250 stupňov: áno

Vypínač miešača: áno

Signál pripravenosti: áno

Prepínač zapnuté/vypnuté: áno

Automatické vypnutie: áno

Veko s otvorom na paru: áno

Snímateľný prstenec na ochranu pred vysokou

teplotou: áno

Technické špecifikácie

Príkon: 1500 W

Napätie: 220-240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Dĺžka kábla: 1,0 m

Ohrevná kapacita: 3 l

Hmotnosť a rozmery

Hmotnosť zariadení: ~5280 g

Rozmery produktu (Š x V x H): 324 x 345 x

359

Rozmery balenia (Š x V x H): 385 x 260 x 397
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