
Nồi cơm điện

Daily Collection

  Nồi tráng vàng vớ i tay xách lớn

Nhiệ t 3D thông minh

Giữ  ấm trong 48 giờ

Dung tích lớn 2L

 
HD3119/66

Bữa cơm ngon cho cả gia đình
Nồi 5 lớp bền lâu

Lồng nồi vàng 5 lớp chống dính và chống xước của Philips dẫn nhiệ t và giữ hơi nóng đồng đều hơn,

cho món cơm thơm ngon, mềm nóng lên tới 48 giờ.

Lồng nồi vàng 5 lớp

Lớp tráng chống trầy tiên tiến đảm bảo sử dụng nồi bền lâu

Lớp tráng chống dính có độ bóng cao của Whitford để  dễ dàng làm sạch

Lớp ngoài chứa các thành phần bằng đồng để  nấu chín đồng đều

Hệ  thống nấu nâng cao

Giữ ấm tự động đến 48 giờ

Hợp kim dày hơn đảm bảo cho mỗ i hạt gạo đượ c nấu chín hoàn hảo

Hệ  thống nhiệ t 3D thông minh nấu cơm đều hơn

Được thiết kế để  mang lại sự  thuận tiện

Dung tích lớn hơn 2,0L phục vụ  đến 14 người

Dễ dàng tháo nồi trong nhờ tay xách cách nhiệ t



Nồi cơm điện HD3119/66

Những nét chính Các thông số

Nồi vàng 5 lớp

Lớp tráng bên ngoài phủ  đồng: giúp giữ nhiệ t, giữ cơm

ấm và tươi ngon 2. Nhựa bảo vệ : bảo vệ  hợp kim, làm

cho nồi chắc và bền hơn 3. Hợp kim dày hơn: dẫn nhiệ t

đều hơn để  đảm bảo rằng mỗ i hạt gạo đượ c nấu sôi và

chín kỹ, đem lạ i độ tơi mà bạn mong muốn 4. Đáy màu

vàng champagne: lan truyền hơi nóng qua khắp nồi trong

khi nấu để  cơm mịn và ngon hơn 5. Lớp tráng trong

suốt siêu cứng: không dính và chống trầy xước, giúp dễ

làm sạch và tăng độ bền

Giữ  ấm tự  động

Chức năng giữ ấm sẽ tự động tiến hành sau khi cơm

đượ c nấu chín và đảm bảo là cơm luôn nóng và mềm

đến 48 giờ

Dung tích lớn hơn

Dung tích lớn hơn 2,0L, lý tưởng để  phục vụ  cho 14

người

Hợp kim dày hơn

Hợp kim dày hơn đảm bảo cho mỗ i hạt gạo đượ c nấu

chín hoàn hảo

Hệ  thống nhiệ t 3D thông minh

Hệ  thống nhiệ t 3D thông minh nấu cơm từ mọ i hướng,

đem đến hương vị ngon cho từng hạt gạo

Tay xách cách nhiệ t

Dễ dàng nhấc lồng nồi nhờ tay xách cách nhiệ t đượ c

thiết kế đặc biệ t

Lớp tráng chống dính

Lớp tráng chống dính có độ bóng cao của Whitford để

dễ dàng làm sạch

Nấu chín đều

Lớp ngoài chứa các thành phần bằng đồng để  nấu chín

đồng đều

Phụ kiện

Bao gồm: Chén lường gạo, Muỗng xới cơm

Xuất xứ

Được sản xuất tại: Trung Quốc

Dịch vụ

Bảo hành 2 năm toàn cầu

Bền vững

Đóng gói: Nguyên liệu tái chế > 90%

Hướng dẫn sử  dụng: 100% giấy tái chế

Thông số kỹ thuật

Chiều dài dây: 0,8 m

Tần số: 50-60 Hz

Điện áp: 220 V

Dung tích: 2 l

Công suất: 650 W

Thiết kế

Màu sắc: Xanh lục

Hoàn thiện

Vật liệu thân chính: Nhựa

 

 

© 2019 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.

Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần

thông báo. Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập

đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ

sở hữu tương ứng.

Ngày phát hành 2019‐03‐22

Phiên bản: 4.0.1

EAN: 08 71010 38329 59

www.philips.com

http://www.philips.com/

