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Rychlá a snadná příprava oblíbených jídel
Chutné polévky, maso, těstoviny a koláče

Nové zařízení Multicooker Philips má chytré ovládání teploty, které zajišťuje snadnou přípravu oblíbených

pokrmů. Přední ovládací panel poskytuje jednodušší ovládání.

Chytré a automatické vaření

Chytré a automatické programy vaření pro dokonalé výsledky*

Funkce udržování nutriční teploty udržuje pokrm čerstvý po dobu 24 hodin

Integrovaný mikroprocesor zajišťuje snadné vaření

Nepřilnavý vnitřní hrnec vhodný pro myčky

Mimořádně tlustý 2,0mm vnitřní hrnec rozkládá rovnoměrně teplo

Vnější obal z nerezové oceli pro snadné čištění

3D ohřev pro rovnoměrné ohřívání a efektivnější udržování teploty

Maximální pohodlí

Výkyvná rukojeť pro snadné přenášení

Jednoduchý 24hodinový předvolitelný časovač

12 různých programů pro zdraví

Více chuti v každém pokrmu

Dokonalost v pohodlí a jednoduchosti

Odnímatelný výstup páry pro snadné čištění
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Přednosti

Chytré a automatické programy vaření

Optimální výsledek při vaření rýže a congee.

Integrovaný mikroprocesor

Integrovaný mikroprocesor zajišťuje snadné

vaření oblíbených jídel

Vhodný do myčky

Nepřilnavý vnitřní hrnec vhodný pro myčky

Vnější obal z nerezové oceli

Vnější obal z nerezové oceli je vynikající a

snadno se čistí

Mimořádně tlustý 2,0mm vnitřní hrnec

Mimořádně tlustý 2,0mm vnitřní hrnec

rovnoměrně vede teplo a připravuje chutnější

pokrmy

Výkyvná rukojeť pro snadné přenášení

Philips Multicooker lze pohodlně a snadno

přenášet z kuchyně nebo podávat pokrm

v jídelně

Snadné programování po dobu 24 hodin

Jednoduchý 24hodinový předvolitelný časovač

zajišťuje včasnou přípravu pokrmů.

Funkce udržování nutriční teploty

Funkce udržování teploty udržuje rýži nebo

pokrm čerstvý po dlouhou dobu, aniž by se

zničila nutriční hodnota nebo chuť jídla. Po

dokončení procesu vaření zařízení Multicooker

automaticky přepne do režimu udržování

teploty.

Více chuti v každém pokrmu

Více chuti v každém pokrmu

Odnímatelný výstup páry

Odnímatelný výstup páry pro snadné čištění

Systém 3D ohřívání

Systém ohřevu se nachází v celém zařízení

Multicooker, například topné tělísko na horní

straně, topné tělísko okolo celého zařízení a

hlavní topné těleso na dně zařízení: 3D systém

ohřevu pro rovnoměrné zahřívání, efektivní

udržování teploty a lepší výsledky při pečení.
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Specifikace

Obecné specifikace

Funkce ohřevu pro: okamžitě čerstvý pokrm

Výkyvná rukojeť pro snadné přenášení: Ano

Odnímatelný napájecí kabel pro praktické

skladování: Ano

Odolný, mimořádně silný vnitřní hrnec

zajišťuje rovnoměrný výsledek: Ano

Otvor proti přetečení: Ano

Záložní paměť při přerušení napájení: Ano

Vnitřní hrnec s možností mytí v myčce: Ano

Režim časovače zajistí,: aby byly pokrmy

připraveny v požadovanou dobu

Nepřilnavý vnitřní hrnec, který se snadno

čistí: Ano

Specifikace provedení

Materiály hlavního tělesa: PP

Barva(y): nerezová ocel

Barva ovládacího panelu: stříbrná

Příslušenství

Plastový parní tác: Ano

Odměrka: Ano

Stěrka: Ano

Naběračka: A

Technické údaje

Napětí: 220–240 V

Frekvence: 50 Hz

Příkon: 980 W

Délka kabelu: 1,2 m

Kapacita: 5 L
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