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Rýchly a jednoduchý spôsob prípravy obľúbených jedál
Chutné polievky, mäso, cestoviny a koláče

Nové multifunkčné zariadenia Multicooker od spoločnosti Philips sú vybavené inteligentným ovládaním teploty,

ktoré zaručí jednoduchú prípravu vašich obľúbených jedál. Vďaka ovládaciemu panelu v prednej hornej časti je

používanie jednoduchšie.

Absolútne pohodlie a jednoduché používanie

Výklopná rúčka na ľahké prenášanie

24-hodinový časovač je zárukou, že jedlá budú pripravené načas

Funkcia 3D ohrevu zaistí rovnomerne ohriate jedlá

Odnímateľný parný ventil pre jednoduché čistenie

Umývateľné v umývačke riadu, s vnútornou nádobou, ktorá sa ľahko čistí

Odolnosť

Extra hrubá 2,0 mm liatinovo-hliníková vnútorná nádoba s povrchovou vrstvou

Zdravé jedlá každý deň

7 automatických programov a 14 manuálnych nastavení teploty

Funkcia udržania teploty uchová jedlo čerstvé a výživné až 24 hodín
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Hlavné prvky

24-hodinový časovač s predvoľbami

24-hodinový jednoducho nastaviteľný časovač

je zárukou, že jedlá budú pripravené načas.

Funkcia 3D ohrevu

Funkcia 3D ohrevu zaistí rovnomerne ohriate

jedlá

7 automatických programov

7 automatických programov a 14 manuálnych

nastavení teploty

Odnímateľný parný ventil

Parný ventil často čistite, aby ste odstránili

nahromadené zvyšky. Jednoducho ho zložte

z vrchného veka zariadenia a dôkladne ho

vyčistite.

Umývateľné v umývačke riadu

Umývateľné v umývačke riadu, s vnútornou

nádobou, ktorá sa ľahko čistí

Extra hrubá 2,0 mm s povrchovou vrstvou

Extra hrubá 2,0 mm liatinovo-hliníková

vnútorná nádoba s povrchovou vrstvou

zabezpečí rovnomerné rozptýlenie tepla a vždy

dôkladne uvarené jedlo.

Nutrične šetrné udržiavanie teploty

Použite funkciu udržania teploty a ryža alebo

iné pokrmy zostanú dlhšie čerstvé a bez straty

nutričných hodnôt či chuti. Zariadenie

Multicooker po dokončení varenia automaticky

prejde do režimu udržiavania teploty.

Výklopná rúčka

Praktické a bezpečné prenášanie zariadenia

Philips na prípravu ryže z kuchyne alebo na

podávanie ryže v jedálni.
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Technické údaje

Všeobecné špecifikácie

7 volieb prípravy ryže: áno

Automatická funkcia udržiavania teploty: áno

Výklopná rúčka na ľahké prenášanie: áno

Odolná a mimoriadne hrubá vnútorná nádoba

pre rovnomerné varenie: áno

Vnútorná nádoba vhodná do umývačky: áno

Jednoduché čistenie: áno

Príslušenstvo

Odmerná nádoba: áno

Stierka: áno

Technické špecifikácie

Napätie: 220 V

Výkon vo wattoch: 980 W

Dĺžka kábla: 1,2 m

Kapacita: 4 Litre/poháre
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