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Hiter in enostaven način priprave najljubših obrokov
Okusne juhe, meso, testenine in slaščice

Philipsovi novi večnamenski kuhalniki imajo pameten nadzor temperature, ki zagotavlja enostavno pripravo

najljubših jedi. Zgornja sprednja nadzorna plošča za enostavnejšo uporabo.

Tehnologija gretja zagotavlja okusnejše jedi

Dvojna tuljava z večjim območjem neposrednega ogrevanja

Vrhunska priročnost in enostavna uporaba

Snemljiv odvod pare za enostavno čiščenje

Časovnik za 24-urno programiranje zagotavlja, da so jedi pravočasno pripravljene

Notranja posoda s prevleko proti sprijemanju je primerna za pomivalni stroj

15 samodejnih programov in 15 ročnih nastavitev temperature

Enostavno nastavljiv senzor na dotik in jasen digitalni zaslon

Zelo debela 2,0 mm notranja posoda z nano keramično prevleko

Posoda z ročaji in keramično prevleko za enostavno uporabo in čiščenje

Zunanja površina iz nerjavnega jekla za enostavno čiščenje

Vodotesen in trpežen uporabniški vmesnik

Varnost

Otroška ključavnica za varno kuhinjo in nobenih skrbi

Silikonske rokavice za varen oprijem



Večnamenski kuhalnik HD3167/70

Značilnosti

Dvojna tuljava

Dvojna tuljava z večjim območjem

neposrednega ogrevanja zagotavlja

učinkovitejše in enakomernejše kuhanje

15 samodejnih programov

15 samodejnih programov in 15 ročnih

nastavitev temperature

Snemljiv odvod pare

Redno čistite odprtino za paro, da odstranite

preostale snovi. Odprtino za paro enostavno

odstranite iz zgornjega pokrova aparata in

temeljito očistite.

Časovnik za 24-urno programiranje

Časovnik za enostavno 24-urno programiranje

zagotavlja, da so jedi pravočasno pripravljene.

Primerno za pomivalni stroj

Notranja posoda s prevleko proti sprijemanju je

primerna za pomivalni stroj

Enostavno nastavljiv senzor na dotik

Enostavno nastavljiv senzor na dotik in jasen

digitalni zaslon

Zelo debela 2,0 mm notranja posoda

Zelo debela 2,0 mm notranja posoda z nano

keramično prevleko

Posoda s keramično prevleko

Posoda z ročaji in keramično prevleko za

enostavno uporabo in čiščenje

Zunanja površina iz nerjavnega jekla

Zunanjo površino iz nerjavnega jekla lahko

enostavno očistite

Vodotesno

Vodotesen in trpežen uporabniški vmesnik

Otroška ključavnica

Otroška ključavnica zagotavlja varno kuhinjo in

odpravlja skrbi

Silikonske rokavice za varen oprijem

Silikonske rokavice za varen oprijem
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Specifikacije

Splošne specifikacije

Notranja posoda s prevleko proti sprijemanju

za enostavno čiščenje

Trpežna, zelo debela notranja posoda

zagotavlja enakomerne rezultate

Notranjo posodo lahko operete v pomivalnem

stroju

Jasen LCD-zaslon s prikazom ure in časovnika

Časovnik za enostavno programiranje

Notranji lonec z ročaji

15 jedilnikov

Dodatna oprema

Plastičen pladenj za parjenje

Merilna posodica

Posodica za jogurt

Lopatica

Zajemalka za mešanje

Silikonske rokavice

Tehnične specifikacije

Napetost: 220 V

Moč: 980 W

Dolžina kabla: 1,2 m

Zmogljivost: 5 L
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