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12 wstępnie ustawionych
programów

 

HD3037/70

Szybki i łatwy sposób na przygotowanie ulubionych potraw

Pyszne zupy, mięso, makaron i ciasta

Nowe urządzenie wielofunkcyjne do kuchni Philips Multicooker to produkt wyposażony w funkcję inteligentnej

regulacji temperatury umożliwiającej łatwe przygotowywanie ulubionych potraw. Panel sterowania znacznie

ułatwia obsługę urządzenia, dzięki czemu urządzenie wielofunkcyjne do kuchni Philips jest niezwykle proste w

użytkowaniu i wygodne. Doskonała propozycja dla wszystkich osób, które chciałyby ułatwić sobie codzienne

gotowanie zup, mięsa, makaronów czy pieczenie ciast.

Inteligentne, automatyczne gotowanie

Inteligentne, automatyczne programy gotowania zapewniają optymalne rezultaty*

Funkcja utrzymywania ciepła pomaga zachować wartości odżywcze przez 24 godziny

Wbudowany mikroprocesor ułatwia gotowanie

Misa wewnętrzna z materiału zapobiegającego przywieraniu, którą można myć w zmywarce

Misa wewnętrzna o solidnej grubości (2 mm) równomiernie rozprowadza ciepło

Zewnętrzna powłoka ze stali szlachetnej ułatwia czyszczenie

System podgrzewania 3D — równomierne podgrzewanie i lepsze utrzymywanie ciepła

Niezwykła wygoda użytkowania

Ruchomy uchwyt ułatwia przenoszenie

Prosty w programowaniu minutnik (do 24 godzin)

12 programów do gotowania zdrowych i różnorodnych potraw

Prawdziwy smak potraw

Niezwykła wygoda i łatwość użytkowania

Zdejmowane pokrętło wylotu pary ułatwia czyszczenie
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Zalety

Inteligentne, automatyczne programy

gotowania*

Optymalne rezultaty w przypadku gotowania

ryżu i kasz.

Wbudowany mikroprocesor

Wbudowany mikroprocesor ułatwia gotowanie

ulubionych dań

Możliwość mycia w zmywarce

Misa wewnętrzna z materiału zapobiegającego

przywieraniu, którą można myć w zmywarce

Zewnętrzna powłoka ze stali szlachetnej

Zewnętrzna powłoka ze stali szlachetnej

wygląda ekskluzywnie i łatwo ją wyczyścić

Misa wewnętrzna o solidnej grubości (2 mm)

Misa wewnętrzna o solidnej grubości (2 mm)

równomiernie rozprowadza ciepło, dzięki

czemu dania są smaczniejsze

Ruchomy uchwyt ułatwia przenoszenie

Multicooker firmy Philips można wygodnie i

bezpiecznie przenosić, np. aby podać posiłek

w jadalni

Łatwe programowanie czasu do 24 godzin

Prosty w programowaniu minutnik (do

24 godzin) umożliwia przygotowanie posiłku

na czas.

Funkcja utrzymywania ciepła

Funkcja utrzymywania ciepła pozwala na

dłużej zachować wartości odżywcze wszystkich

potraw. Po zakończeniu procesu gotowania

multicooker automatycznie przełącza się w tryb

utrzymywania ciepła.

Prawdziwy smak potraw

Prawdziwy smak potraw

Zdejmowane pokrętło wylotu pary

Zdejmowane pokrętło wylotu pary ułatwia

czyszczenie

System podgrzewania 3D

Multicooker jest otoczony systemem

podgrzewania — elementy grzewcze znajdują

się na górze, wokół i na spodzie urządzenia.

System podgrzewania 3D zapewnia

równomierne podgrzewanie i lepsze

osiągnięcia kulinarne.
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Dane techniczne

Informacje ogólne

Funkcja podgrzewania umożliwiająca:

natychmiastowe podgrzanie posiłku

Ruchomy uchwyt ułatwia przenoszenie

Odłączany przewód zasilający umożliwiający

wygodne przechowywanie

Trwałe, wyjątkowo grube wewnętrzne

naczynie zapewniające równomierne

rozprowadzanie ciepła

Otwór odprowadzający nadmiar pary

Zapamiętywanie ustawień w przypadku

przerwy w zasilaniu

Misę wewnętrzną można myć w zmywarce

Dzięki minutnikowi: dania są gotowe o

ustalonej godzinie

Łatwe w czyszczeniu wewnętrzne naczynie z

materiału zapobiegającego przywieraniu

Dane techniczne

Materiał korpusu: Tworzywo PP

Kolor(y): stal szlachetna

Kolor panelu sterowania: srebrny

Akcesoria

Plastikowa tacka do gotowania na parze

Miarka

Łopatka

Chochla

Dane techniczne

Napięcie: 220–240 V

Częstotliwość: 50 Hz

Moc: 980 W

Długość przewodu: 1,2 m

Pojemność: 5 L
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