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Cơm dẻo thơm hơn, bữa ăn ngon miệng hơn
Nấu theo kiểu truyền thống với nồi lớn

Nồi Philips với tính năng điều chỉnh nhiệ t độ và lồng nồi 5 lớp cực bền, dẫn nhiệ t đều giúp nấu chín thức ăn, cho hương vị thơm ngon

như nấu bằng nồi truyền thống

Chế độ nấu thông minh tự  động

Bộ điều chỉnh nhiệ t độ và sức nóng thông minh

Chức năng Giữ ấm giúp cơm luôn tươi ngon và đảm bảo dinh dưỡng đến 24 giờ

9 chức năng nấu khác nhau

9 chức năng nấu khác nhau cung cấp nhiều món ăn tốt cho sức khỏe.

Lồng nồi 2,0 mm, dày hơn, không dính, dễ làm sạch

Hệ  thống nhiệ t 3D giúp hâm nóng và giữ ấm hiệu quả hơn

Chức năng hâm nóng ngay lập tức cho món cơm thật tươi ngon

Vô cùng tiện nghi

Cài đặt thời gian nấu đến 12 giờ đảm bảo cơm và món ăn đượ c phục vụ  đúng giờ

Phụ  kiện đượ c thiết kế đặc biệ t

Tay cầm xách giúp cầm đi dễ dàng

Nắp trong có thể  tháo rời để  rửa sạch dễ dàng



Nồi cơm điện HD3038/03

Những nét chính Các thông số

Cài đặt thờ i gian nấu đến 12 giờ

Cũng có thể  đặt sẵn chức năng hẹn giờ khi nấu. Nhấn

nút 'Hẹn giờ' để  đặt sẵn từ 2-12 giờ, đảm bảo bạn có

thể  thưởng thức bữa ăn vào thời điểm chính xác mà

bạn muốn.

Hệ  thống nhiệ t 3D

Hệ  thống nhiệ t 3 chiều, nhiệ t truyền từ dưới lên, từ

nắp nồi xuống và quanh lồng nồi, tối ưu hóa việc làm

nóng, giữ ấm hiệu quả hơn và nướng ngon hơn.

Chín menu thức ăn

Có 9 chức năng nấu khác nhau để  lựa chọn: Nấu chuẩn,

Nấu nhanh, Nấu cực nhanh, Hâm nóng, Cháo, Súp, Hấp,

Nướng bánh và Nấu cơm cháy.

Chức năng Giữ  ấm 24 giờ

Sử dụng chức năng Giữ ấm để  giữ ấm cơm hoặc thức

ăn trong thời gian dài đến 24 giờ, trong khi vẫn giữ đượ c

dinh dưỡng và hương vị của món ăn. Khi nấu xong, nồi

cơm điện tự động chuyển sang chế độ Giữ ấm

Chức năng hâm nóng

Cho một ít nước vào cơm nguộ i để  trong nồi cơm điện

và nhấn nút 'Hâm nóng'. Nồi cơm điện sẽ hâm nóng

cơm trong 25 phút. Chức năng này giúp bạn có cơm

nóng ngon ngay lập tức

Phụ kiện được thiết kế đặc biệ t

Muỗng xới cơm, muỗng súp đượ c thiết kế vô cùng tiện

nghi.

Lồng nồi 5 lớp dày 2,0 mm

Lồng nồi đượ c thiết kế đặc biệ t giúp dẫn nhiệ t hiệu

quả hơn. Thiết kế này đem lạ i cho bạn hương vị như

nấu bằng truyền thống. Lồng nồi vàng 5 lớp, dày hơn 2,0

mm đảm bảo hâm nóng đều. 1. Lớp tráng trong suốt

siêu cứng không dính và chống trầy xước, giúp dễ làm

sạch và tăng độ bền; 2. Đáy màu vàng champagne tăng

nhiệ t một cách hiệu quả trong suốt thời gian nấu; 3.

Nồi hợp kim dày hơn giúp dẫn nhiệ t đều; 4. Lớp tráng

bằng nhựa bảo vệ  hợp kim, giúp nồi chắc và bền hơn; 5.

Lớp tráng ngoài màu đen giúp giữ nhiệ t, giúp cơm luôn

ấm và tươi ngon

Phụ kiện

Muỗng xớ i

Muỗng súp: Y

Khay hấp bằng nhựa

Chén đong gạo

Các thông số kỹ thuật

Vật liệu thân chính: SUS430

Màu: Bạc

Màu sắc bảng điều khiển: Bạc

Trọng lượng (gồm cả bao gói): 5,0 kg

Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 297,2 x 390,5 x

263,5 mm

Thông số kỹ thuật

Điện áp: 220-240 V

Tần số: 50-60 Hz

Công suất: 980 W

Chiều dài dây: 1,2 m

Dung tích: 1,8/10 Lít / cốc
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