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Greitas ir lengvas būdas mėgstamiausiems patiekalams ruošti

Gardžios sriubos, mėsa, makaronai ir tortai

Su „Philips“ naujuoju „Multicooker“ ir išmaniąja temperatūros valdymo funkcija lengvai ruoškite mėgstamus

patiekalus. Priekinis valdymo skydelis viršuje – kad būtų patogiau valdyti.

Neįtikėtinai patogu ir lengva naudoti

Atlenkiama rankena – lengva nešti

24 val. išankstinio nustatymo laikmatis užtikrina, kad valgiai bus paruošti laiku

3D šildymo funkcija tolygiai pašildo patiekalus

Nuimamas garų vožtuvas – patogu valyti

Plaunamas indaplovėje nelimpantis vidinis puodas

Patikima kokybė

Papildomas 2,0 mm aliuminio ir geležies lydiniu dengtas vidinis puodas

Sveiki patiekalai kiekvieną dieną

7 automatinio maisto ruošimo programos 14 rankinių temperatūros nustatymų

Dėl „Nutritional keep warm“ funkcijos maistas išlieka šviežias 24 val.
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Ypatybės

24 val. išankstinio nustatymo laikmatis

24 val. paprastai programuojamas išankstinio

nustatymo laikmatis užtikrina, kad valgiai bus

paruošti laiku.

3D šildymo funkcija

3D šildymo funkcija tolygiai pašildo patiekalus

7 automatinio maisto ruošimo programos

7 automatinio maisto ruošimo programos 14

rankinių temperatūros nustatymų

Nuimamas garų vožtuvas

Reguliariai valykite garų vožtuvą, kad

pašalintumėte likučius. Tiesiog nuimkite garų

vožtuvą nuo įrenginio viršutinio dangčio ir

kruopščiai išvalykite.

Plaunamas indaplovėje

Plaunamas indaplovėje nelimpantis vidinis

puodas

Itin stora 2,0 mm danga

Papildomas 2,0 mm aliuminio ir geležies

lydiniu dengtas vidinis puodas tolygiai

perduoda šilumą, todėl maistas verda tolygiai.

Funkcija „Nutritional keep warm“

Naudojant šilumos išlaikymo funkciją ryžiai ar

paruošti patiekalai ilgiau išliks šviežūs ir

nepraras maistingųjų medžiagų bei skonio. Kai

maisto ruošimo procesas pasibaigs,

„Multicooker“ automatiškai persijungs į šilumos

palaikymo režimą.

Atlenkiama rankena

„Philips“ ryžių viryklę patogu ir saugu išnešti iš

virtuvės arba patiekti tiesiog valgomajame.
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Specifikacijos

Bendrosios specifikacijos

7 ryžių meniu

Automatinė šilumos palaikymo funkcija

Atlenkiama rankena – lengva nešti

Patvarus, itin storas vidinis puodas

garantuoja vienodą rezultatą

Indaplovėje plaunamas vidinis puodas

Lengva valyti

Priedai

Matavimo puodelis

Mentelė

Techniniai duomenys

Įtampa: 220 V

Galingumas: 980 W

Maitinimo laido ilgis: 1,2 m

Talpa: 4 litrų / puodukų
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