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Бърз и лесен начин за приготвяне на любимите ястия
Вкусни супи, месо, паста и сладкиши

Новите многофункционални уреди за готвене от Philips са оборудвани с интелигентен контрол на температурата, който

гарантира лесното приготвяне на любимите ви ястия. Контролен панел в горната предна част за по-лесна работа.

Интелигентно и автоматично готвене

Програми за интелигентно и автоматично готвене за оптимален краен резултат*

Хранителното запазване на топлина поддържа ястията свежи за 24 часа

Вграденият микропроцесор гарантира лесно готвене

Подходящ за съдомиялна машина и незалепващ вътрешен съд

Много дебелият 2.0 мм вътрешен съд провежда топлината равномерно

Външен корпус от неръждаема стомана за лесно почистване

3D нагряване за равномерно затопляне и по-ефективно поддържане на топлината

Съвършеното удобство

Въртяща се дръжка за лесно носене

24-часов лесен за програмиране предварително зададен таймер

12 различни здравословни варианта

Повече вкус към всяко ястие

Съвършеното удобство и лекота на употреба

Подвижен отвор за пара за лесно почистване



Многофункционален уред за готвене HD3037/70

Акценти

Прогр. за интелигентно и авт. готвене*

Оптимален краен резултат за готвене на ориз и

оризова каша.

Вграден микропроцесор

Вграденият микропроцесор осигурява лесното

приготвяне на любимите ястия

Подходящ за съдомиялна машина

Подходящ за съдомиялна машина и незалепващ

вътрешен съд

Външен корпус от неръждаема стомана

Външната обвивка от неръждаема стомана е изящна

и лесна за почистване

Много дебел 2.0 мм вътрешен съд

Особено дебелият 2,0 mm вътрешен съд провежда

равномерно топлина и готви по-вкусни ястия

Въртяща се дръжка за лесно носене

Удобен и безопасен за пренасяне,

многофункционалният уред за готвене от Philips

може да се изнесе от кухнята или да се използва за

сервиране на ястия в трапезарията

24-часово лесно програмиране

24-часовият лесен за програмиране таймер за

предварителни настройки гарантира, че ястията и

храната ще бъдат готови навреме.

Хранително запазване на топлината

Използвайте функцията за запазване на топлината, за

да запазите ориза или ястия свеж за по-дълъг период

от време, без да се губят ценните вещества и вкуса

на храната. Когато процесът на готвене завърши,

многофункционалният уред за готвене автоматично

превключва на режима за запазване на топлината.

Повече вкус към всяко ястие

Повече вкус към всяко ястие

Подвижни отвори за пара

Подвижен отвор за пара за лесно почистване

3D система за нагряване

Има затопляща система, обграждаща

многофункционалния уред за готвене, включително

загряващ елемент отгоре, загряващ елемент

навсякъде отстрани и основен загряващ елемент на

дъното, 3D затопляща система за равномерно

нагряване, по-ефективно поддържане на топлината и

по-добър резултат при печене
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Спецификации

Общи спецификации

Функция за претопляне за: пресни ястия на момента

Въртяща се дръжка за лесно носене

Подвижен захранващ кабел за удобно съхранение

Издръжливият, много дебел вътрешен съд

гарантира равномерен резултат

Отвор за предотвратяване на изливането

Памет за архивиране при прекъсване на

захранването

Подходящ за съдомиялна машина вътрешен съд

Режимът с таймер гарантира, че:

ястията ще са готови, когато искате

Лесен за почистване незалепващ вътрешен съд

Спецификации на дизайна

Материали на основния корпус: PP

Цвят (цветове): неръждаема стомана

Цвят на контролния панел: сребристо

Аксесоари

Пластмасова тава за пара

Мерителна чаша

Лопатка

Черпак

Технически данни

Напрежение: 220 – 240 V

Честота: 50 Hz

Мощност: 980 W

Дължина на кабела: 1,2 м

Вместимост: 5 л
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