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Greitas ir lengvas būdas mėgstamiausiems patiekalams ruošti

Gardžios sriubos, mėsa, makaronai ir tortai

Su „Philips“ naujuoju „Multicooker“ ir išmaniąja temperatūros valdymo funkcija lengvai ruoškite mėgstamus

patiekalus. Priekinis valdymo skydelis viršuje – kad būtų patogiau valdyti.

Išmanus, automatinis maisto ruošimas

Išmaniosios automatinio maisto ruošimo programos – tobulai paruoštas maistas*

Dėl „Nutritional keep warm“ funkcijos maistas išlieka šviežias 24 val.

Dėl integruoto mikroprocesoriaus paprasta gaminti

Plaunamas indaplovėje nelimpantis vidinis puodas

Itin storas 2,0 mm vidinis puodas – tolygus šilumos laidumas

Nerūdijančiojo plieno korpusas, kad būtų patogu valyti

3D kaitinimas – kad kaitinimas būtų tolygesnis, o šilumos palaikymas efektyvesnis

Neįtikėtinai patogu

Atlenkiama rankena – lengva nešti

24 val. paprastai programuojamas išankstinio nustatymo laikmatis

12 skirtingų sveiko maisto paruošimo būdų

Kiekvienas patiekalas bus skanesnis

Neįtikėtinai patogu ir lengva naudoti

Nuimamas garų vožtuvas – patogu valyti
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Ypatybės

Išmaniosios maisto ruošimo programos*

Tobulai paruošti ryžiai ir kiniška ryžių košė.

Integruotas mikroprocesorius

Su integruotu mikroprocesoriumi lengvai

ruoškite mėgstamus patiekalus

Plaunamas indaplovėje

Plaunamas indaplovėje nelimpantis vidinis

puodas

Nerūdijančiojo plieno korpusas

Nerūdijančiojo plieno korpusas išsiskiria ir jį

patogu valyti

Itin storas 2,0 mm vidinis puodas

Itin storas 2,0 mm vidinis puodas tolygiai

perduoda šilumą, o pagamintas maistas yra

skanesnis

Atlenkiama rankena – lengva nešti

„Philips Multicooker“ patogu ir saugu išnešti iš

virtuvės arba patiekti patiekalus tiesiog

valgomajame

24 val. paprastai programuojama

24 val. paprastai programuojamas išankstinio

nustatymo laikmatis užtikrina, kad patiekalai ir

valgiai bus paruošti laiku.

Funkcija „Nutritional keep warm“

Naudojant šilumos išlaikymo funkciją ryžiai ar

paruošti patiekalai ilgiau išliks šviežūs ir

nepraras maistingųjų medžiagų bei skonio. Kai

maisto ruošimo procesas pasibaigs,

„Multicooker“ automatiškai persijungs į šilumos

palaikymo režimą.

Kiekvienas patiekalas bus skanesnis

Kiekvienas patiekalas bus skanesnis

Nuimamas garų vožtuvas

Nuimamas garų vožtuvas – patogu valyti

3D kaitinimo sistema

„Multicooker“ kaitinimo sistema yra visur. Ji yra

viršuje, aplinkui, o pagrindinis kaitinimo

elementas yra apačioje. 3D kaitinimo sistema

užtikrina tolygų kaitinimą, efektyvesnį šilumos

palaikymą ir geresnius kepimo rezultatus



Multicooker HD3037/70

Specifikacijos

Bendrosios specifikacijos

Su pašildymo funkcija: šviežius patiekalus

paruošite akimirksniu

Atlenkiama rankena – lengva nešti

Nuimamas maitinimo laidas – patogu laikyti

Patvarus, itin storas vidinis puodas

garantuoja vienodą rezultatą

Apsaugos nuo taškymosi anga

Rezervinė atmintis nutrūkus maitinimo

tiekimui

Indaplovėje plaunamas vidinis puodas

Laikmačio režimas garantuoja: kad patiekalai

bus paruošti, kai tik pageidausite

Lengvai valomas nelimpantis vidinis puodas

Projektinės specifikacijos

Pagrindinio korpuso medžiagos: PP

Spalva (-os): Nerūdijantis plienas

Valdymo skydelio spalva: sidabrinė

Priedai

Plastikinis garų dėklas

Matavimo puodelis

Mentelė

Samtis

Techniniai duomenys

Įtampa: 220-240 V

Dažnis: 50 Hz

Galingumas: 980 W

Maitinimo laido ilgis: 1,2 m

Talpa: 5 l
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