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Un mod rapid şi uşor de a prepara felurile de mâncare preferate

Supe, carne, paste şi prăjituri cu gust grozav

Noile aparate multicooker de la Philips vin echipate cu sisteme de control inteligente de temperatură care

asigură prepararea uşoară a felurilor tale preferate de mâncare. Panou de control frontal superior pentru operare

mai uşoară.

Tehnologia de încălzire găteşte feluri de mâncare mai gustoase

Rezistenţă dublă cu suprafaţă de încălzire directă mai mare

Comoditate şi uşurinţă în utilizare de neegalat

Orificiu de abur detaşabil pentru curăţare uşoară

Cronometrul presetat 24 ore asigură faptul că felurile de mâncare sunt gata la timp

Oală interioară fără lipire, lavabilă la maşina de spălat vase

15 programe automate şi 15 setări de temperatură manuale

Senzor tactil uşor de controlat şi afişaj digital uşor de citit

Oală interioară foarte groasă de 2,0 mm cu acoperire nanoceramică

Oală cu mânere şi înveliş ceramic pentru utilizare şi curăţare uşoare

Carcasă exterioară din oţel inoxidabil pentru curăţare uşoară

Interfaţă de utilizator rezistentă la apă şi durabilă

Siguranţă

Blocare pentru copii care îţi menţine bucătăria sigură şi îţi oferă linişte sufletească

Mănuşi de silicon pentru prindere sigură
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Repere

Rezistenţă dublă de încălzire

Rezistenţă dublă cu suprafaţă de încălzire

directă mai mare care asigură o gătire mai

puternică şi egală

15 programe automate

15 programe automate şi 15 setări de

temperatură manuale

Orificiu pentru abur detaşabil

Spălă orificiul de abur frecvent pentru a

îndepărta reziduurile. Demontează orificiul de

abur din capacul superior al aparatului şi

curăţă-l bine

Cronometru presetat 24 ore

Cronometrul presetat 24 ore uşor de programat

asigură faptul că felurile de mâncare sunt gata

la timp.

Lavabil la maşina de spălat vase

Oală interioară fără lipire, lavabilă la maşina

de spălat vase

Senzor tactil uşor de controlat

Senzor tactil uşor de controlat şi afişaj digital

uşor de citit

Oală interioară foarte groasă de 2,0 mm

Oală interioară foarte groasă de 2,0 mm cu

acoperire nanoceramică

Oală cu înveliş ceramic

Oală cu mânere şi înveliş ceramic pentru

utilizare şi curăţare uşoare

Carcasă exterioară din oţel inoxidabil

Carcasa exterioară din oţel inoxidabil este

superbă şi uşor de curăţat

Rezistent la apă

Interfaţă de utilizator rezistentă la apă şi

durabilă

Blocare pentru copii

Blocare pentru copii care îţi menţine bucătăria

sigură şi îţi oferă linişte sufletească

Mănuşi de silicon pentru prindere sigură

Mănuşi de silicon pentru prindere sigură
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Specificaţii

Specificaţii generale

Oală interioară neaderentă, uşor de curăţat

Oala interioară rezistentă, foarte groasă

asigură rezultate uniforme

Oală interioară lavabilă în maşina de spălat

vase

LCD uşor de citit cu afişaj pentru ceas şi

cronometru

Cronometru uşor de setat

Oală interioară cu mâner

15 meniuri pentru preparare

Accesorii

Tavă de preparare la abur din plastic

Pahar gradat

Cană pentru iaurt

Spatulă

Polonic pentru amestecare

Mănuşi de silicon

Specificaţii tehnice

Tensiune: 220 V

Putere: 980 W

Lungime cablu: 1,2 m

Capacitate: 5 l
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