
Panci presto listrik
Terkomputerisasi ME

Viva Collection

 

Press Touch

5 liter

 
HD2136/65

Lebih kaya rasa dalam waktu lebih singkat
Membuat makanan menjadi empuk dalam hitungan menit

Dengan beragam program memasak, panci presto listrik dari Philips ini membantu melembutkan bahan

makanan keras dalam hitungan menit.

Memasak dengan pintar dan cepat

Fitur pemanggang bergizi menghasilkan rasa renyah

Jangka waktu dapat disesuaikan 0-59 menit untuk menjaga tekanan

Mudah dioperasikan

Timer preset untuk 24 jam

Paling praktis

Panci bagian dalam awet dan anti lengket

Tampilan digital layar yang besar mudah dibaca

Rangka luar dari baja anti karat agar mudah dibersihkan

Memasak dengan aman

Katup penanda mengunci tutup atas dengan tekanan tinggi

Melepas tekanan secara otomatis agar tetap aman



Panci presto listrik Terkomputerisasi ME HD2136/65

Kelebihan Utama Spesifikasi

Jangka waktu dapat disesuaikan 0-59 mnt

Jangka waktu dapat disesuaikan 0-59 menit

untuk menjaga tekanan

Pelepas tekanan otomatis yang aman

Jika terjadi tekanan tinggi yang tidak biasa di

dalam penanak nasi, uap akan dilepaskan

secara otomatis melalui katup regulator

tekanan agar tetap aman.

Fitur pemanggang yang bergizi

Fitur pemanggang bergizi menghasilkan rasa

renyah

Timer preset untuk 24 jam

Timer preset untuk 24 jam

Katup penanda

Katup penanda mengunci tutup atas dengan

tekanan tinggi

 

Aksesori

Gelas ukur

Sendok sup

Spatula

Spesifikasi desain

Warna panel kendali: Hitam

Warna: Perak

Bahan bodi utama: Baja anti karat

Berat (termasuk kemasan): 6,02 kg

Spesifikasi umum

14 menu masakan

Kontrol Kecerdasan Artifisial

Memori cadangan bila listrik mati

Periuk bagian dalam yang awet dan ekstra

tebal memastikan hasil yang merata

Fungsi tetap hangat yang baik untuk gizi

menjaga nasi tetap segar selama 12 jam

Kabel listrik lepas-pasang agar mudah

disimpan

Panci bagian dalam anti lengket mudah

dibersihkan

LCD besar dengan tampilan jam dan timer

Spesifikasi teknis

Kapasitas: 5 L

Panjang kabel: 1,2 m

Frekuensi: 50 Hz

Voltase: 220 volt

Watt: 980 W

Tingkat efisiensi: L3

Desain

Warna bodi utama: Perak

Dimensi

Dimensi kemasan (PxLxT): 440x350x305

Dimensi perangkat (PxLxT): 368X315X314
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