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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.

Pomocou technológie ohrievania uvaríte chutnejšie jedlá

Dvojitá cievka so širšou zahrievacou plochou

Absolútne pohodlie a jednoduché používanie

Odnímateľný parný ventil pre jednoduché čistenie

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

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

15 automatických programov a 15 manuálnych nastavení teploty

Jednoducho ovládateľný dotykový snímač a ľahko čitateľný digitálny displej

Mimoriadne hrubá 2,0 mm vnútorná nádoba s nano keramickým povrchom

Hrniec s rúčkami a keramickým povrchom na jednoduché použitie a čistenie

Vonkajší plášť z nehrdzavejúcej ocele na jednoduché čistenie

Vodeodolné a odolné používateľské rozhranie

Bezpečnosť

Detský zámok na zaistenie bezpečnosti v kuchyni a pocit spokojnosti

Silikónové rukavice pre bezpečné uchopenie
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Hlavné prvky

Dvojitá cievka

Dvojitá cievka so širšou zahrievacou plochou

zaručuje účinnejšie a rovnomernejšie varenie

15 automatických programov

15 automatických programov a 15 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.

24-hodinový časovač s predvoľbami

24-hodinový jednoducho nastaviteľný časovač

je zárukou, že jedlá budú pripravené načas.

Umývateľné v umývačke riadu

Umývateľné v umývačke riadu, s vnútornou

nádobou, ktorá sa ľahko čistí

Jednoducho ovládateľný dotykový snímač a

Jednoducho ovládateľný dotykový snímač

a ľahko čitateľný digitálny displej

Mimoriadne hrubá 2,0 mm vnútorná nádoba

Mimoriadne hrubá 2,0 mm vnútorná nádoba

s nano keramickým povrchom

Hrniec s keramickým povrchom

Hrniec s rúčkami a keramickým povrchom na

jednoduché použitie a čistenie

Vonkajší plášť z nehrdzavejúcej ocele

Vonkajší obal z nehrdzavejúcej ocele výborne

vyzerá a ľahko sa čistí

Vodotesný

Vodeodolné a odolné používateľské rozhranie

Detský zámok

Detský zámok na zaistenie bezpečnosti

v kuchyni a pocit spokojnosti

Silikónové rukavice pre bezpečné uchopenie

Silikónové rukavice pre bezpečné uchopenie
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Technické údaje

Všeobecné špecifikácie

Nepriľnavá vnútorná nádoba, ktorá sa ľahko

čistí: áno

Odolná a mimoriadne hrubá vnútorná nádoba

pre rovnomerné varenie: áno

Vnútorná nádoba vhodná do umývačky: áno

Jednoducho čitateľný LCD displej s hodinami

a časovačom: áno

Jednoducho nastaviteľný časovač: áno

Vnútorná nádoba s rukoväťami: áno

15 druhov menu: áno

Príslušenstvo

Plastová naparovacia nádoba: áno

Odmerná nádoba: áno

Nádoba na jogurt: áno

Stierka: áno

Naberačka na miešanie: áno

Silikónové rukavice: áno

Technické špecifikácie

Napätie: 220 V

Výkon vo wattoch: 980 W

Dĺžka kábla: 1,2 m

Kapacita: 5 D
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