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Nasi Lezat, Sajian Nikmat.
Menyajikan cita rasa luar biasa lewat "Efek Panci Besar"
Nasi yang lezat menjadikan seluruh hidangan lebih nikmat, dan cara memasaknya sangat berperan penting.
Penanak nasi Philips dengan panci dalam 5 lapis berwarna keemasan bisa menghasilkan lebih banyak panas
dan memancarkan panas secara merata, sehingga memberikan cita rasa nasi terbaik.
Memasak cerdas dan otomatis
Menanak nasi otomatis
Fungsi tetap hangat otomatis menjaga nasi tetap segar selama 48 jam
Panci 5-lapis setebal 1,5 mm untuk pemanasan merata, memasak nasi lebih lezat
Pemanasan 3D untuk panas yang merata dan menjaga kehangatan dengan lebih efektif
Mudah dioperasikan
Tombol satu sentuhan untuk kontrol mudah
Paling praktis
Pelapis keemasan memastikan panci tetap awet dan anti lengket.
Kabel listrik lepas-pasang agar mudah disimpan
Indikator ketinggian air mudah dibaca
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Kelebihan Utama

Spesiﬁkasi

Panci 5-lapis setebal 1,5 mm

Spesiﬁkasi umum
Kabel listrik lepas-pasang agar mudah
disimpan
Lubang pencegah luapan
Periuk bagian dalam aman untuk mesin cuci
piring
Periuk bagian dalam anti lengket dan mudah
dibersihkan

sekeliling, dan rangkaian pemanas utama
pada sisi bawah. Sistem pemanasan 3D untuk
panas yang merata, menjaga kehangatan
dengan lebih efektif, dan memberikan hasil
memasak yang lebih baik

Panci 5-lapis setebal 1,5 mm untuk
pemanasan merata, memasak nasi lebih lezat.

Tombol satu sentuhan
Tombol satu sentuhan untuk mengontrol
proses memasak atau menghangatkan,
dengan lampu terang pada panel yang
menunjukkan status memasak
Fungsi tetap hangat otomatis
Fungsi tetap hangat otomatis menjaga nasi
tetap segar selama 48 jam

Sistem pemanasan 3D

Spesiﬁkasi desain
Warna panel kendali: Merah muda
Warna: Bunga merah muda
Bahan bodi utama: Pelat timah
Dimensi (P x L x T): 305X305X295 milimeter
Berat (termasuk kemasan): 3,7 kg
Aksesori
Baki uap plastik
Sendok nasi
Gelas ukur

Terdapat sistem pemanas yang mengelilingi
penanak nasi, termasuk rangkaian pemanas
pada sisi atas, rangkaian pemanas di
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Spesiﬁkasi teknis
Voltase: 220-240 volt
Frekuensi: 50-60 Hz
Watt: 650 W
Panjang kabel: 1,2 m
Kapasitas: 1,8 Liter / cangkir

Logo Philips Green
Produk-produk Philips Green dapat
mengurangi biaya, konsumsi energi, dan
emisi CO2. Bagaimana caranya? Produkproduk ini menawarkan pemeliharaan
lingkungan yang signiﬁkan dalam satu atau
beberapa Green Focal Area Philips - Eﬁsiensi
energi, Kemasan, Zat berbahaya, Bobot, Daur
ulang dan pembuangan, serta Keandalan
seumur hidup.

