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Un mod rapid şi uşor de a prepara felurile de mâncare preferate

Supe, carne, paste şi prăjituri cu gust grozav

Noile aparate multicooker de la Philips vin echipate cu sisteme de control inteligent al temperaturii care asigură

prepararea uşoară a felurilor tale preferate de mâncare. Panou de control frontal superior pentru operare mai

uşoară.

Gătit inteligent şi automat

Programe de gătit inteligente şi automate, rezultate finale optime*

Funcţia păstrare cald nutritivă păstrează alimentele proaspete 24 ore

Microprocesorul integrat asigură o preparare uşoară

Oală interioară fără lipire, lavabilă la maşina de spălat vase

Oala interioară foarte groasă de 2,0 mm pentru o conducţie termică uniformă

Carcasă exterioară din oţel inoxidabil pentru curăţare uşoară

Încălzire 3D pentru încălzire uniformă şi o păstrare la cald mai eficientă

Comoditate de neegalat

Mâner rotativ pentru transport uşor

Cronometru presetat uşor de programat 24 ore

12 sortimente sănătoase diferite

Mai mult gust pentru orice mâncare

Comoditate şi uşurinţă în utilizare de neegalat

Orificiu de abur detaşabil pentru curăţare uşoară
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Repere

Programe de gătit inteligente şi automate*

Rezultate finale optime pentru prepararea

orezului şi supei cremă.

Microprocesor integrat

Microprocesorul integrat asigură prepararea

uşoară a felurilor tale preferate de mâncare

Lavabil la maşina de spălat vase

Oală interioară fără lipire, lavabilă la maşina

de spălat vase

Carcasă exterioară din oţel inoxidabil

Carcasa exterioară din oţel inoxidabil este

superbă şi uşor de curăţat

Oală interioară foarte groasă de 2,0 mm

Oala interioară foarte groasă de 2 mm conduce

căldura uniform şi face mâncarea mai gustoasă

Mâner rotativ pentru transport uşor

Aparatul multicooker de la Philips este

convenabil şi uşor de transportat în afara

bucătăriei sau pentru servirea felurilor de

mâncare în camera de zi

Uşor de programat 24 ore

Cronometrul presetat uşor de programat de 24

ore te asigură că felurile de mâncare sunt gata

la timp.

Funcţie de păstrare la cald nutritivă

Utilizează funcţia de păstrare la cald pentru a

păstra orezul sau alte feluri de mâncare

proaspete pentru o perioadă mai lungă de

timp, fără a pierde nutrienţii şi gustul mâncării.

Când procesul de preparare s-a încheiat,

aparatul multicooker trece automat la modul de

păstrare la cald.

Mai mult gust pentru orice mâncare

Mai mult gust pentru orice mâncare

Orificiu pentru abur detaşabil

Orificiu de abur detaşabil pentru curăţare

uşoară

Sistem de încălzire 3D

Aparatul multicooker este prevăzut cu un

sistem de încălzire, care include : un ansamblu

de încălzire în partea superioară, unul împrejur

şi unul principal în partea inferioară, un sistem

3D pentru încălzire uniformă care conservă mai

eficient căldura şi oferă un rezultat de coacere

mai bun
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Specificaţii

Specificaţii generale

Funcţie de reîncălzire pentru: alimente

proaspete instantaneu

Mâner rotativ pentru transport uşor

Cablu de alimentare detaşabil pentru

depozitare convenabilă

Oala interioară rezistentă, foarte groasă

asigură rezultate uniforme

Orificiu de ventilare pentru prevenirea

scurgerilor

Memorie de siguranţă pentru situaţiile de

întrerupere a alimentării

Oală interioară lavabilă în maşina de spălat

vase

Modul cronometru te asigură că: felurile de

mâncare sunt gata atunci când doreşti

Oală interioară neaderentă, uşor de curăţat

Specificaţii de design

Materialele corpului principal: PP

Culori: oţel inoxidabil

Culoarea panoului de control: Argintiu

Accesorii

Tavă de preparare la abur din plastic

Pahar gradat

Spatulă

Polonic: A

Specificaţii tehnice

Tensiune: 220-240 V

Frecvenţă: 50 Hz

Putere: 980 W

Lungime cablu: 1,2 m

Capacitate: 5 l
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