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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

Kivehető gőzszelep az egyszerűbb tisztításért

Mosogatógépben tisztítható belső edény

14 automatikus program és 14 manuális hőmérséklet-beállítás

Könnyen kezelhető érzékelőpanel&Könnyen leolvasható digitális kijelző

Extra vastag 2,0 mm-es belső edény Nano kerámiabevonattal

Edény fogóval – könnyen szállítható

Egyszerű tisztítást biztosító rozsdamentes acél külső burkolat

Vízálló és tartós kezelőfelület

Biztonság

Gyermekzár a biztonságos konyha és a nyugalom érdekében

Szilikon kesztyű a biztonságos fogásért

Ízletesebb ételek a melegítési technológia révén

Dupla tekercs a nagyobb közvetlen melegítési területért
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Fénypontok

14 automatikus program

14 automatikus program és 14 manuális

hőmérséklet-beállítás

Gyermekzár

Gyermekzár a biztonságos konyha és a

nyugalom érdekében

Kivehető gőzszelep

Az ételmaradékok eltávolítása érdekében

rendszeresen mossa el a gőzkivezetőt. Vegye

le a gőzkivezetőt a készülékről, és alaposan

tisztítsa meg

Mosogatógépben tisztítható belső edény

Mosogatógépben tisztítható belső edény

Dupla tekercs

Dupla tekercs a nagyobb közvetlen melegítési

területért, amely hatékonyabb és

egyenletesebb főzést tesz lehetővé

Könnyen kezelhető érzékelőpanel&

Könnyen kezelhető érzékelőpanel&Könnyen

leolvasható digitális kijelző

Extra vastag 2,0 mm-es belső edény

Extra vastag 2,0 mm-es belső edény Nano

kerámiabevonattal

Edény fogóval

Edény fogóval – könnyen szállítható

Szilikon kesztyű a biztonságos fogásért

Szilikon kesztyű a biztonságos fogásért

Rozsdamentes acél külső burkolat

A rozsdamentes acél külső burkolat kiváló

stílusról és egyszerű tisztíthatóságról

gondoskodik

Vízálló

Vízálló és tartós kezelőfelület
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Műszaki adatok

Általános jellemzők

Könnyen tisztítható, tapadásmentes belső

edény

Strapabíró, rendkívül vastag belső edény,

mely gondoskodik az egyenletes eredményről

Mosogatógépben tisztítható belső edény

Könnyen olvasható LCD órával és

időkijelzővel

Belső edény fogantyúval

14 főzési menü

Tartozékok

Mérőpohár

Spatula

Keverőkanál

Műszaki adatok

Feszültség: 220 V

Teljesítmény: 980 W

Vezetékhossz: 1,2 m

Tároló kapacitás: 5 liter / pohár
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