
 

Penanak Nasi

Daily Collection

 
Golden Pot berpegangan besar

Pemanasan 3D cerdas

Tetap hangat 48 jam

Kapasitas besar 2 liter

 

HD3127/32

Nasi lezat, seperti yang Anda ingat
Panci 5 lapis tahan lama dengan tutup yang bisa dilepas

Panci 5 lapis anti-lengket dan anti-gores berwarna keemasan dari Philips

menghantarkan dan menjaga panas lebih merata, sehingga menghasilkan nasi

panas yang lezat dan lembut hingga 48 jam. Tutup unik yang bisa dilepas

menjadikan alat mudah dibersihkan dan mencegah agar isi panci tidak meluap

saat memasak

Panci dalam 5 lapis berwarna keemasan

Pelapis anti-gores canggih agar panci tahan lama

Lapisan mengkilap anti lengket dari Whitford yang mudah dibersihkan

Sistem memasak canggih

Sistem pemanasan 3D cerdas memasak nasi secara merata

Fungsi tetap hangat otomatis selama 48 jam

Logam paduan ekstra tebal memastikan tiap butir nasi dimasak sempurna

Tutup unik yang bisa dilepas

Tutup yang bisa dilepas-pasang sepenuhnya agar mudah dibersihkan

Desain yang disempurnakan menghilangkan busa dan mencegah luapan

Dirancang untuk kenyamanan

Kapasitas ekstra besar 2,0 liter cukup untuk 14 orang

Panci mudah dilepas berkat pegangan yang tetap dingin



Penanak Nasi HD3127/32

Kelebihan Utama

Panci 5-lapis keemasan

Pelapis Luar Hitam: menahan panas, menjaga

nasi hangat dan segar 2. Resin Protektif:

melindungi logam, panci lebih kuat dan awet

3. Logam Paduan Ekstra Tebal: Menyebarkan

panas secara merata, memastikan tiap butir

nasi mendidih dan dimasak sempurna,

menyajikan tekstur yang Anda inginkan 4.

Dasar Kuning Keemasan: menyebarkan panas

ke seluruh panci selama memasak agar nasi

lembut dan lebih lezat 5. Pelapis Kristal Super

Keras: anti-lengket dan anti-gores untuk

pembersihan mudah dan pemakaian yang

lebih awet

Lapisan anti-lengket

Lapisan mengkilap anti lengket dari Whitford

yang mudah dibersihkan

Sistem pemanasan 3D cerdas

Sistem pemanasan 3D cerdas memasak nasi

dari segala arah, menyajikan nasi lezat, butir

demi butir

Fungsi tetap hangat otomatis

Fungsi tetap hangat otomatis mulai bekerja

setelah nasi dimasak dan memastikan nasi

Anda tetap panas dan lembut hingga 48 jam

Logam paduan ekstra tebal

Logam paduan ekstra tebal memastikan tiap

butir nasi dimasak sempurna

Tutup yang bisa dilepas-pasang sepenuhnya

Tutup yang bisa dilepas-pasang sepenuhnya

agar mudah dibersihkan. Tutup juga memiliki

desain unik yang dengan efisien

menghilangkan busa dan mencegah isi panci

meluap saat memasak

Tutup dalam dengan desain disempurnakan

Desain yang disempurnakan menghilangkan

busa dan mencegah luapan

Kapasitas Ekstra Besar

Kapasitas ekstra besar 2,0 liter, ideal untuk 14

orang

Pegangan yang tetap dingin

Panci mudah dilepas berkat pegangan tetap

dingin yang didesain khusus



Penanak Nasi HD3127/32

Spesifikasi

Aksesori

Termasuk: Gelas ukur, Spatula,

Nampan/keranjang uap

Negara asal

Buatan: Cina

Spesifikasi umum

Fitur produk: Sakelar on/off, Lampu daya

sedang hidup

Layanan

Garansi 2 tahun di seluruh dunia

Keberlanjutan

Kemasan: > 90% material daur ulang

Petunjuk Pengguna: 100% kertas daur ulang

Spesifikasi teknis

Kapasitas tabung: 2,0 L

Panjang kabel: 0,8 m

Frekuensi: 50 Hz

Daya: 400 W

Voltase: 220 volt

Berat dan dimensi

Dimensi produk (PxLxT): 388 x 285 x

242 milimeter

Berat termasuk kemasan: 4,0 kg

Berat produk: 3,8 kg

Desain

Warna: Merah tua

Warna panel kendali: Putih cerah

Penyelesaian

Bahan aksesori: Plastik

Bahan bodi utama: Plastik
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