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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.

S technologií ohřevu připravíte chutnější pokrmy

Dvojité vinutí s větší přímou topnou plochou

Dokonalost v pohodlí a jednoduchosti

Odnímatelný výstup páry pro snadné čištění

24hodinový předvolitelný časovač zajistí, že bude jídlo hotové včas

Nepřilnavý vnitřní hrnec vhodný pro myčky

15 automatických programů a 15 ručních nastavení teploty

Snadno ovladatelný dotykový snímač a digitální displej s dobrou čitelností

Mimořádně tlustý 2,0mm vnitřní hrnec s nanokeramickým povrchem

Hrnec s uchy a keramickým povrchem pro snadné zacházení a čištění

Vnější obal z nerezové oceli pro snadné čištění

Voděodolné a odolné uživatelské rozhraní

Bezpečnost

Dětský zámek zajišťující bezpečnost a klid v kuchyni

Silikonové rukavice pro bezpečné uchopení
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Přednosti

Dvojité vinutí

Dvojité vinutí s větší přímou topnou plochou

zajišťuje výkonnější a rovnoměrnější vaření

15 automatických programů

15 automatických programů a 15 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

24hodinový předvolitelný časovač

24hodinový předvolitelný časovač

s jednoduchým programováním zajistí, že bude

jídlo hotové včas

Vhodný do myčky

Nepřilnavý vnitřní hrnec vhodný pro myčky

Snadno ovladatelný dotykový snímač

Snadno ovladatelný dotykový snímač

a digitální displej s dobrou čitelností

Mimořádně tlustý 2,0mm vnitřní hrnec

Mimořádně tlustý 2,0mm vnitřní hrnec

s nanokeramickým povrchem

Hrnec s keramickým povrchem

Hrnec s uchy a keramickým povrchem pro

snadné zacházení a čištění

Vnější obal z nerezové oceli

Vnější obal z nerezové oceli je vynikající a

snadno se čistí

Voděodolný

Voděodolné a odolné uživatelské rozhraní

Dětský zámek

Dětský zámek zajišťující bezpečnost a klid

v kuchyni

Silikonové rukavice pro bezpečné uchopení

Silikonové rukavice pro bezpečné uchopení
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Specifikace

Obecné specifikace

Snadno omyvatelný nepřilnavý vnitřní hrnec:

Ano

Odolný, mimořádně silný vnitřní hrnec

zajišťuje rovnoměrný výsledek: Ano

Vnitřní hrnec s možností mytí v myčce: Ano

Snadno čitelný displej LCD s hodinami

a časovačem: Ano

Snadno programovatelný časovač: Ano

Vnitřní hrnec s držadly: Ano

15 nabídek vaření: Ano

Příslušenství

Plastový parní tác: Ano

Odměrka: Ano

Kelímek na jogurt: Ano

Stěrka: Ano

Naběračka pro míchání: Ano

Silikonové rukavice: Ano

Technické údaje

Napětí: 220 V

Příkon: 980 W

Délka kabelu: 1,2 m

Kapacita: 5 L
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