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Het nieuwe hulpje in de keuken
12 functies voor gezonde en gevarieerde recepten

De nieuwe multicookers van Philips hebben een slimme temperatuurregeling voor eenvoudige bereiding van uw

favoriete gerechten. Bedieningspaneel bovenop aan de voorkant voor optimaal gebruiksgemak.

De slimme manier om rijst te koken

3D-verwarmingsfunctie zorgt voor gelijkmatig verwarmde gerechten

Extra dikke binnenpan van 2,0 mm verdeelt de warmte gelijkmatig

De warmhoudfunctie houdt gerechten tot wel 24 uur vers

Geïntegreerde microprocessor verdeelt de warmte gelijkmatig

Vaatwasmachinebestendige binnenpan met antiaanbaklaag

Boordevol handige functies

Eenvoudig vooraf in te stellen 24-uurs programma

Klaphandgreep voor eenvoudig meenemen

Afneembaar stoomgat voor eenvoudig reinigen

12 verschillende en gezonde variaties

12 voedselmenu's voor gemakkelijke en gezonder variaties
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Kenmerken

12 voedselmenu's

12 voedselmenu's voor gemakkelijke en

gezonder variaties

Eenvoudig 24-uurs programma

Eenvoudig vooraf in te stellen 24-uurs

programma zorgt dat gerechten en maaltijden

op tijd klaar zijn.

24-uurs warmhoudfunctie

Gebruik de warmhoudfunctie om gerechten tot

24 uur warm te houden met behoud van

voedingswaarde en smaak. Wanneer het

kookproces is voltooid, schakelt de multicooker

automatisch over naar de warmhoudmodus.

3D-verwarmingsfunctie

3D-verwarmingsfunctie zorgt voor gelijkmatig

verwarmde gerechten

Afneembaar stoomgat

Was het stoomgat regelmatig om residu te

verwijderen. Verwijder het stoomgat gewoon

van het bovenste deksel en maak het grondig

schoon.

Vaatwasmachinebestendig

Vaatwasmachinebestendige binnenpan met

antiaanbaklaag

Extra dikke binnenpan van 2,0 mm

Extra dikke binnenpan van 2,0 mm verdeelt de

warmte gelijkmatig en maakt gerechten

smakelijker

Geïntegreerde microprocessor

Geïntegreerde microprocessor verdeelt de

warmte van uw favoriete gerechten gelijkmatig

Klaphandgreep voor eenvoudig meenemen

Handig en veilig om de Philips-multicooker

mee te nemen uit de keuken of gerechten te

serveren in de eetkamer
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Specificaties

Algemene specificaties

Opwarmfunctie voor: direct serveerbare

gerechten

Klaphandgreep voor eenvoudig meenemen

Verwijderbaar snoer, snel op te bergen

Duurzame, extra dikke binnenpan voor

gelijkmatig resultaat

Opening ter voorkoming van knoeien

Back-upgeheugen voor stroomuitval

Vaatwasmachinebestendige binnenpan

Timermodus verzekert: dat gerechten klaar zijn

wanneer u wilt

Eenvoudig te reinigen binnenpan met

antiaanbaklaag

Ontwerpspecificaties

Materialen hoofdunit: PP

Kleur(en): roestvrij staal

Kleur bedieningspaneel: zilver

Accessoires

Plastic stoombak

Maatbeker

Spatel

Soeplepel: Y

Technische specificaties

Voltage: 220 - 240 volt

Frequentie: 50 Hz

Wattage: 980 W

Snoerlengte: 1,2 m

Capaciteit: 5/10 l/kop
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