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Rychlá a snadná příprava oblíbených jídel
Chutné polévky, maso, těstoviny a koláče

Nová zařízení Multicooker společnosti Philips mají chytré ovládání teploty, které zajišťuje snadnou přípravu

oblíbených pokrmů. Přední ovládací panel poskytuje jednodušší ovládání.

Dokonalost v pohodlí a jednoduchosti

Výkyvná rukojeť pro snadné přenášení

24hodinový předvolitelný časovač zajistí, že bude jídlo hotové včas

Funkce 3D ohřevu zajišťuje rovnoměrné ohřátí pokrmů

Odnímatelný výstup páry pro snadné čištění

Nepřilnavý vnitřní hrnec vhodný pro myčky

Odolná kvalita

Mimořádně silný 2,0mm vnitřní hrnec s potahem z hliníkových slitin

Zdravá jídla každý den

7 automatických programů a 14 ručních nastavení teploty

Funkce udržování nutriční teploty udržuje pokrm čerstvý po dobu 24 hodin
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Přednosti

24hodinový předvolitelný časovač

24hodinový předvolitelný časovač

s jednoduchým programováním zajistí, že bude

jídlo hotové včas

Funkce 3D ohřevu

Funkce 3D ohřevu zajišťuje rovnoměrné ohřátí

pokrmů

7 automatických programů

7 automatických programů a 14 ručních

nastavení teploty

Odnímatelný výstup páry

Výstup páry často čistěte a odstraňujte

nečistoty. Stačí jednoduše vyjmout výstup páry

od horního víka přístroje a řádně jej vyčistit.

Vhodný do myčky

Nepřilnavý vnitřní hrnec vhodný pro myčky

Mimořádně silný 2,0 mm s potahem

Mimořádně silný 2,0mm vnitřní hrnec s

potahem z hliníkových slitin zajišťuje, aby se

teplo přenášelo rovnoměrně a pokrmy byly

vždy rovnoměrně prohřáté

Funkce udržování nutriční teploty

Funkce udržování teploty udržuje rýži nebo

pokrm čerstvý po dlouhou dobu, aniž by se

zničila nutriční hodnota nebo chuť jídla. Po

dokončení procesu vaření zařízení Multicooker

automaticky přepne do režimu udržování

teploty.

Výkyvná rukojeť

Vařič rýže Philips lze pohodlně a snadno

přenášet z kuchyně nebo podávat rýži

v jídelně.
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Specifikace

Obecné specifikace

7 nabídek rýže: Ano

Automatická funkce uchování teploty: Ano

Výkyvná rukojeť pro snadné přenášení: Ano

Odolný, mimořádně silný vnitřní hrnec

zajišťuje rovnoměrný výsledek: Ano

Vnitřní hrnec s možností mytí v myčce: Ano

Snadné čištění: Ano

Příslušenství

Odměrka: Ano

Stěrka: Ano

Technické údaje

Napětí: 220 V

Příkon: 980 W

Délka kabelu: 1,2 m

Kapacita: 4 l / šálky
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