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Fuzzy logic

1,0 liter

6 cangkir

 
HD3030/30

Kesegaran nasi selalu terjaga setiap saat
Program memasak cerdas dan otomatis untuk hasil optimal

Nutrisi penting untuk menjaga kesehatan. Multicooker baru dari Philips dilengkapi program memasak cerdas

dengan kontrol suhu agar kesegaran dan nutrisi bisa lebih terjaga. Panel kontrol terdapat di bagian depan atas

untuk memudahkan penggunaan.

Memasak cerdas dan otomatis

Kontrol Fuzzy Logic untuk makanan yang segar dan bergizi

Fungsi pemanas ulang agar nasi hangat seketika

Pemanasan 3D untuk panas yang merata dan menjaga kehangatan dengan lebih efektif

24 jam preset timer memastikan makanan siap tepat waktu

Program memasak cerdas dengan 6 langkah unik

Memori cadangan bila listrik mati

3 variasi kesehatan

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

Menu 3 makanan agar lebih banyak variasi sehat.

Fungsi tetap hangat yang baik untuk menjaga gizi dan nasi tetap segar selama 48 jam

Paling praktis

Pegangan agar mudah dibawa

Ventilasi uap lepas-pasang untuk pembersihan mudah

Teknologi 6F untuk perlindungan mandiri & pemakaian lebih awet



Penanak Nasi Fuzzy Logic HD3030/30

Kelebihan Utama Spesifikasi

Panci 5-lapis setebal 1,5 mm

Panci 5-lapis setebal 1,5 mm untuk

pemanasan merata, memasak nasi lebih lezat.

Sistem pemanasan 3D

Terdapat sistem pemanas yang mengelilingi

penanak nasi, termasuk rangkaian pemanas

pada sisi atas, rangkaian pemanas di

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

Tampilan jernih

Tampilan jernih dengan panel tampilan digital

ekstra besar

Fungsi tetap hangat yang baik untuk menjaga

gizi

Fungsi tetap hangat yang baik untuk menjaga

gizi dan nasi tetap segar selama 48 jam

Spesifikasi umum

Program cerdas & otomatis untuk hasil akhir

optimal*

Fungsi pemanas ulang untuk: nasi hangat

seketika

Panci bagian dalam anti lengket mudah

dibersihkan

Periuk bagian dalam aman untuk mesin cuci

piring

Memori cadangan bila listrik mati

Pegangan agar mudah dibawa

Lubang pencegah luapan

Timer yang mudah diprogram

Spesifikasi desain

Bahan bodi utama: PP

Warna: Putih

Warna panel kendali: Perak

Dimensi (P x L x T): 377X245X210 milimeter

Berat (termasuk kemasan): 3,0 kg

Aksesori

Baki uap plastik

Sendok nasi

Sendok sup

Gelas ukur

Spesifikasi teknis

Voltase: 220-240 volt

Frekuensi: 50-60 Hz

Watt: 600 W

Panjang kabel: 1,2 m

Kapasitas: 1,0 Liter / cangkir

Kapasitas panci: 3L
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