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Rýchly a jednoduchý spôsob prípravy obľúbených jedál
Chutné polievky, mäso, cestoviny a koláče

Nové multifunkčné zariadenia Multicooker od spoločnosti Philips obsahujú inteligentné ovládanie teploty, ktoré

zaručí jednoduchú prípravu vašich obľúbených jedál. Vďaka ovládaciemu panelu v prednej hornej časti je

používanie jednoduchšie.

Dômyselné automatické varenie

Inteligentné a automatické programy varenia pre optimálne výsledky*

Funkcia udržania teploty uchová jedlo čerstvé a výživné až 24 hodín

Integrovaný mikroprocesor zaistí jednoduché varenie

Umývateľné v umývačke riadu, s vnútornou nádobou, ktorá sa ľahko čistí

Mimoriadne hrubá vnútorná nádoba s 2,0 mm stenou rovnomerne rozloží teplo

Vonkajší plášť z nehrdzavejúcej ocele na jednoduché čistenie

Systém 3D ohrevu na rovnomerné ohrievanie a účinnejšie udržiavanie teploty

Maximálne pohodlie

Výklopná rúčka na ľahké prenášanie

Jednoduché programovanie s predvoľbami a časovačom až na 24 hodín

12 zdravých možností varenia

Výraznejšia chuť každého jedla

Absolútne pohodlie a jednoduché používanie

Odnímateľný parný ventil pre jednoduché čistenie
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Hlavné prvky

Dômyselné automatické programy varenia*

Optimálne výsledky pri varení ryže a kaše

congee.

Integrovaný mikroprocesor

Integrovaný mikroprocesor zabezpečí

jednoduché varenie obľúbených jedál

Umývateľné v umývačke riadu

Umývateľné v umývačke riadu, s vnútornou

nádobou, ktorá sa ľahko čistí

Vonkajší plášť z nehrdzavejúcej ocele

Vonkajší obal z nehrdzavejúcej ocele výborne

vyzerá a ľahko sa čistí

Extra hrubá 2,0 mm vnútorná nádoba

Mimoriadne hrubá vnútorná nádoba s 2,0 mm

stenou rovnomerne rozloží teplo a uvarí

chutnejšie jedlá

Výklopná rúčka na ľahké prenášanie

Praktické a bezpečné prenášanie zariadenia

Philips Multicooker z kuchyne alebo na

podávanie jedla v jedálni

Jednoduché programovanie na 24 hodín

Vďaka 24-hodinovému ľahko nastaviteľnému

časovaču budú jedlá hotové vždy včas.

Nutrične šetrné udržiavanie teploty

Použite funkciu udržania teploty a ryža alebo

iné pokrmy zostanú dlhšie čerstvé a bez straty

nutričných hodnôt či chuti. Zariadenie

Multicooker po dokončení varenia automaticky

prejde do režimu udržiavania teploty.

Výraznejšia chuť každého jedla

Výraznejšia chuť každého jedla

Odnímateľný parný ventil

Odnímateľný parný ventil pre jednoduché

čistenie

Systém 3D ohrevu

Zariadenie Multicooker obklopuje špeciálny

systém ohrevu – výhrevný článok v hornej

časti, okolo celého zariadenia a hlavný

výhrevný systém v spodnej časti. Tento systém

3D ohrevu zabezpečí rovnomerné ohrievanie,

účinnejšie udržiavanie teploty a lepšie

výsledky prípravy jedla.
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Technické údaje

Všeobecné špecifikácie

Funkcia prihriatia pre: okamžite čerstvé jedlá

Výklopná rúčka na ľahké prenášanie: áno

Odpojiteľný napájací kábel na jednoduché

odkladanie: áno

Odolná a mimoriadne hrubá vnútorná nádoba

pre rovnomerné varenie: áno

Ventil proti vykypeniu: áno

Záložná pamäť v prípade výpadku energie:

áno

Vnútorná nádoba vhodná do umývačky: áno

Vďaka režimu časovača budú: jedlá

pripravené, kedy chcete

Nepriľnavá vnútorná nádoba, ktorá sa ľahko

čistí: áno

Špecifikácia dizajnu

Materiály hlavnej jednotky: PP

Farba(y): nehrdzavejúca oceľ

Farba ovládacieho panela: Strieborná

Príslušenstvo

Plastová naparovacia nádoba: áno

Odmerná nádoba: áno

Stierka: áno

Naberačka

Technické špecifikácie

Napätie: 220 – 240 V

Frekvencia: 50 Hz

Výkon vo wattoch: 980 W

Dĺžka kábla: 1,2 m

Kapacita: 5 D
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