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Kedvenc ételei gyorsan és egyszerűen
Ízletes levesek, húsok, tészták és sütemények

Az intelligens hőmérséklet-szabályozónak köszönhetően a Philips új többfunkciós főzőkészülékével könnyen

elkészítheti kedvenc ételeit. A készülék elejének felső részén elhelyezkedő kezelőpanel biztosítja az egyszerű

működtetést.

Intelligens és automatikus főzés

Intelligens, automatikus főzőprogramok az optimális végeredmény érdekében*

Az ételeket melegen tartó funkció 24 óráig frissen tartja ételeit

Egyszerű főzést biztosító integrált mikroprocesszor

Mosogatógépben tisztítható és tapadásmentes bevonatú belső edény

Extra vastag 2,0 mm-es belső edény, amely egyenletesen oszlatja el a hőt

Egyszerű tisztítást biztosító rozsdamentes acél külső burkolat

3 dimenziós melegítőrendszer az egyenletes főzéshez vagy ételei még hatékonyabb melegen tartásához

Kényelmes használat

Speciális kialakítású fogantyú az egyszerű hordozhatóságért

24 órás egyszerű programozhatóságot biztosító időzítő

12 különböző egészséges program

Ízletesebb ételek

Tökéletes kényelem és végtelenül egyszerű használat

Kivehető gőzszelep az egyszerűbb tisztításért
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Fénypontok

Intelligens, automatikus főzőprogramok*

Optimális rizs- és rizsléfőzés.

Integrált mikroprocesszor

A kedvenc ételei egyszerű főzését biztosító

integrált mikroprocesszor

Mosogatógépben tisztítható

Mosogatógépben tisztítható és tapadásmentes

bevonatú belső edény

Rozsdamentes acél külső burkolat

A rozsdamentes acél külső burkolat kiváló

stílusról és egyszerű tisztíthatóságról

gondoskodik

Extra vastag 2,0 mm-es belső edény

Extra vastag 2,0 mm-es belső edény, amely

egyenletesen oszlatja el a hőt és finomabbra

főzi ételeit

Speciális kialakítású fogantyú az egyszerű

hordozhatóságért

A Philips többfunkciós főzőkészülék

kényelmesen és biztonságosan átvihető a

konyhából az ebédlőbe, ahol tálalhatja az

ételeket.

24 órás egyszerű programozhatóság

24 órás egyszerű programozhatóságot biztosító

időzítő gondoskodik arról, hogy az ételek

időben elkészüljenek.

Melegen tartó funkció

A melegen tartó funkcióval hosszabb ideig

frissen tarthatja a rizst és az elkészült ételeket

anélkül, hogy csökkenne az ételekben lévő

tápanyagok mennyisége, illetve romlana az

ízhatás. A főzési folyamat végeztével a

többfunkciós főzőkészülék automatikusan a

melegen tartó funkcióra vált.

Ízletesebb ételek

Ízletesebb ételek

Kivehető gőzszelep

Kivehető gőzszelep az egyszerűbb tisztításért

3 dimenziós melegítőrendszer

A többfunkciós főzőkészülékben több

fűtőrendszer biztosítja az egyenletes főzést.

Fűtőegység található a készülék felső

részében és a készüléken körben, a fő

fűtőegység pedig a készülék alján helyezkedik

el. A 3 dimenziós melegítőrendszer az

egyenletes átmelegítéshez, a hatékonyabb

melegen tartáshoz és a finomabb eredmény

eléréséhez.
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Műszaki adatok

Általános jellemzők

Újramelegítés funkció: az azonnali friss

ételekhez

Speciális kialakítású fogantyú az egyszerű

hordozhatóságért

Lecsatlakoztatható hálózati kábel a

kényelmes tároláshoz

Strapabíró, rendkívül vastag belső edény,

mely gondoskodik az egyenletes eredményről

Kifutást gátló szelep

Tartalék memória áramszünet esetére

Mosogatógépben tisztítható belső edény

Az időzítő mód gondoskodik: arról, hogy az

ételek a kívánt időpontra készüljenek el

Könnyen tisztítható, tapadásmentes bevonatú

belső edény

Kivitelezési jellemzők

A fő egység anyagai: PP

Szín(ek): rozsdamentes acél

Vezérlőpanel színe: ezüst

Tartozékok

Műanyag gőztálca

Angol nyelvű receptfüzet (magyar nyelvű

elektronikus formában)

Mérőpohár

Leveseskanál és spatula

Műszaki adatok

Feszültség: 220–240 V

Frekvencia: 50 Hz

Teljesítmény: 980 W

Vezetékhossz: 1,2 m

Tároló kapacitás: 5 L
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