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Kedvenc ételei gyorsan és egyszerűen
Ízletes levesek, húsok, tészták és sütemények

Az intelligens hőmérséklet-szabályozónak köszönhetően a Philips új többfunkciós főzőkészülékével könnyen

elkészítheti kedvenc ételeit. A készülék elejének felső részén elhelyezkedő kezelőpanel biztosítja az egyszerű

működtetést.

Tökéletes kényelem és végtelenül egyszerű használat

Speciális kialakítású fogantyú az egyszerű hordozhatóságért

24 órás, előre beállítható időzítő gondoskodik arról, hogy az ételek időben elkészüljenek.

3D melegítőfunkció az egyenletesen melegített fogásokért

Kivehető gőzszelep az egyszerűbb tisztításért

Mosogatógépben tisztítható és tapadásmentes bevonatú belső edény

Tartós minőség

Extra 2 mm-es bevonatú, alumíniummal kevert öntöttvas belső edény

Egészséges ételek mindennap

7 automatikus program és 14 manuális hőmérséklet-beállítás

Az ételeket melegen tartó funkció 24 óráig frissen tartja ételeit
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Fénypontok

24 órás, előre beállítható időzítő

24 órás egyszerű programozhatóságot biztosító

időzítő gondoskodik arról, hogy az ételek

időben elkészüljenek.

3D melegítőfunkció

3D melegítőfunkció az egyenletesen

melegített fogásokért

7 automatikus program

7 automatikus program és 14 manuális

hőmérséklet-beállítás

Kivehető gőzszelep

Az ételmaradékok eltávolítása érdekében

rendszeresen mossa el a gőzkivezetőt. Vegye

le a gőzkivezetőt a készülékről, és alaposan

tisztítsa meg.

Mosogatógépben tisztítható

Mosogatógépben tisztítható és tapadásmentes

bevonatú belső edény

Extra vastag 2 mm-es bevonattal

Az extra 2 mm-es bevonatú, alumíniummal

kevert öntöttvas belső edény biztosítja az

egyenletes hőelosztást, így az ételek

egyenletesen főnek

Melegen tartó funkció

A melegen tartó funkcióval hosszabb ideig

frissen tarthatja a rizst és az elkészült ételeket

anélkül, hogy csökkenne az ételekben lévő

tápanyagok mennyisége, illetve romlana az

ízhatás. A főzési folyamat végeztével a

többfunkciós főzőkészülék automatikusan a

melegen tartó funkcióra vált.

Speciális kialakítású fogantyú

A Philips rizsfőző készüléket kényelmesen és

biztonságosan használhatja a konyhán kívül is,

vagy tálalhatja vele az ételeket az étkezőben.
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Műszaki adatok

Általános jellemzők

7 rizsmenü

Automatikus melegen tartó funkció

Speciális kialakítású fogantyú az egyszerű

hordozhatóságért

Strapabíró, rendkívül vastag belső edény,

mely gondoskodik az egyenletes eredményről

Mosogatógépben tisztítható belső edény

Könnyű tisztítás

Tartozékok

Mérőpohár

Spatula

Műszaki adatok

Feszültség: 220 V

Teljesítmény: 980 W

Vezetékhossz: 1,2 m

Tároló kapacitás: 4 liter / pohár
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