
 

 

Philips Avance Collection
Parowar

9 l, 1350 W
Zegar cyfrowy, podgrzewanie 
turbo
Pojemnik na przyprawy, program 
posiłku
Plastik/metal, czarny

HD9170/91
Jeszcze pełniejszy aromat potraw

Każda z potraw ugotowana w odpowiednim czasie, aby były jeszcze smaczniejsze

Program posiłku parowaru firmy Philips pozwala ustawić odpowiedni czas gotowania dla różnych 

potraw. Automatyczny minutnik podpowiada, kiedy i w jakiej kolejności dodać kolejny kosz. Dzięki temu 

jedzenie już nigdy nie będzie niedogotowane ani rozgotowane. Zdrowe, pyszne jedzenie we właściwym 

czasie.

Funkcjonalna konstrukcja i wygodna obsługa
• Łatwe napełnianie wodą
• Części nadają się do mycia w zmywarce
• Cyfrowy wskaźnik konieczności uzupełnienia wody z sygnałem
• Licznik cyfrowy

Zdrowy sposób gotowania pysznych posiłków
• Pojemnik na przyprawy umożliwia nadanie potrawom aromatu ziół i przypraw
• Książka z przepisami
• Program posiłku umożliwia ustawienie idealnego czasu gotowania dla każdego kosza

Łatwe przygotowanie całego posiłku za jednym razem
• Pojemnik do gotowania na parze zup, gulaszu, ryżu i nie tylko
• Pojemność 9 l i wyjmowane dno
• Funkcja Turbo Start pozwala gotować szybciej i zachować więcej składników odżywczych w 

jedzeniu
• Funkcja utrzymywania ciepła sprawia, że potrawy są zawsze gotowe do podania



 Program posiłku
Program posiłku pozwala ustawić odpowiedni 
czas gotowania dla każdego kosza oddzielnie. 
Dzięki temu jedzenie nie będzie już 
niedogotowane ani rozgotowane. Wszystkie 
składniki posiłku będą idealnie przyrządzone i 
gotowe w tym samym czasie.

Pojemnik na przyprawy

Wyjątkowy pojemnik na przyprawy, w który 
wyposażony jest parowar Philips, pozwala 
nadać potrawom wyśmienity aromat ziół i 
przypraw, sprawiając, że gotowane na parze 
dania smakują jeszcze lepiej. Po prostu wrzuć 
do pojemnika ulubione zioła oraz przyprawy i 
poczekaj, aż zadziała para. Gorąca para uwalnia 
delikatny aromat ziół i przypraw, nadając 
potrawom wspaniały smak.

Pojemność 9 l

Pojemność 9 l i wyjmowane dno

Funkcja Turbo Start
Funkcja Turbo Start pomaga uzyskać idealną 
temperaturę gotowania na parze w kilka 
sekund, dzięki czemu jedzenie zachowuje 
więcej składników odżywczych.

Licznik cyfrowy

Zegar cyfrowy sygnalizuje, gdy danie jest 
gotowe.

Cyfrowy wskaźnik konieczności 
uzupełnienia wody

Cyfrowy wskaźnik konieczności uzupełnienia 
wody informuje o niskim poziomie wody.

Łatwe napełnianie

Łatwe uzupełnianie zbiornika podczas 
użytkowania.

Funkcja utrzymywania ciepła

Funkcja utrzymywania ciepła sprawia, że 
potrawy są ciepłe, aż do podania.

Pojemnik do gotowania na parze

Pojemnik do gotowania na parze zup, gulaszu, 
ryżu i nie tylko

Książka z przepisami

Broszura z przepisami zawierająca wskazówki 
eksperta i przepisy na wyśmienite smakołyki.
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Zalety
Parowar
9 l, 1350 W Zegar cyfrowy, podgrzewanie turbo, Pojemnik na przyprawy, program posiłku, Plastik/metal, 
czarny
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Specyfikacje projektowe
• Materiał: Plastik i metal
• Kolor(y): Czarny i stal szlachetna

Dane techniczne
• Długość przewodu: 100 cm
• Napięcie: 220–240 V
• Moc: 1350 W
• Częstotliwość: 50/60 Hz
• Pojemność zbiornika wody: 1,5 L
• Pojemność (maksymalna): 2,6/ 2,8/ 3,2 L

Ogólne dane techniczne
• Schowek na przewód
• Stopy antypoślizgowe
• Wskaźnik zasilania
• Nienagrzewające się uchwyty
• Wskaźnik poziomu wody
• Liczba pojemników: 3 szt.
• Zabezpieczenie przed przegrzaniem i włączeniem 

pustego urządzenia

Akcesoria w zestawie
• Taca na jajka
•
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