
 

Многофункционален

уред за готвене

 

5 л

 

HD3167/71

Бърз и лесен начин за приготвяне на любимите ястия
Вкусни супи, месо, паста и сладкиши

Новите многофункционални уреди за готвене на Philips са оборудвани с интелигентни контроли на температурата, които

гарантират лесното приготвяне на любимите ви ястия. Горен преден панел за по-лесна работа.

Технология за нагряване, с която приготвяте по-вкусни ястия

Двойна намотка с по-голяма област за директно нагряване

Съвършеното удобство и лекота на употреба

Подвижен отвор за пара за лесно почистване

24-часовият таймер за предварителни настройки гарантира, че ястията са готови навреме

Подходящ за съдомиялна машина и незалепващ вътрешен съд

15 автоматични програми и 15 ръчни настройки на температурата

Лесен за управление сензор и лесен за четене цифров дисплей

Много дебел 2,0 мм вътрешен съд с нано керамично покритие

Съд с дръжки и керамично покритие за лесна употреба и почистване

Външен корпус от неръждаема стомана за лесно почистване

Водоустойчив и издръжлив потребителски интерфейс

Безопасност

Заключване за деца за безопасност в кухнята и спокойствие

Силиконови ръкавици за безопасно хващане



Многофункционален уред за готвене HD3167/71

Акценти

Двойна намотка

Двойната намотка с по-голяма област за директно

нагряване осигурява по-силно и по-равномерно

готвене

15 автоматични програми

15 автоматични програми и 15 ръчни настройки на

температурата

Подвижни отвори за пара

Мийте отвора за пара често, за да премахвате

остатъците. Просто отстранете отвора за пара от

горния капак на уреда и почистете старателно

24-часов таймер за предварителни настройки

Лесният за програмиране 24-часов таймер за

предварителни настройки гарантира, че ястията за

готови навреме.

Подходящ за съдомиялна машина

Подходящ за съдомиялна машина и незалепващ

вътрешен съд

Лесен за управление сензор

Лесен за управление сензор и лесен за четене

цифров дисплей

Много дебел 2,0 мм вътрешен съд

Много дебел 2,0 мм вътрешен съд с нано керамично

покритие

Съд с керамично покритие

Съд с дръжки и керамично покритие за лесна

употреба и почистване

Външен корпус от неръждаема стомана

Външната обвивка от неръждаема стомана е изящна

и лесна за почистване

Водоустойчива

Водоустойчив и издръжлив потребителски интерфейс

Заключване за деца

Заключване за деца за безопасност в кухнята и

спокойствие

Силиконови ръкавици за безопасно хващане

Силиконови ръкавици за безопасно хващане
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Спецификации

Общи спецификации

Лесен за почистване незалепващ вътрешен съд

Издръжливият, много дебел вътрешен съд

гарантира равномерен резултат

Подходящ за съдомиялна машина вътрешен съд

Лесен за четене LCD дисплей с часовник и таймер

Лесен за програмиране таймер

Вътрешен съд с дръжки

15 менюта за готвене

Аксесоари

Пластмасова тава за пара

Мерителна чаша

Чаша за кисело мляко

Лопатка

Лопатка за разбъркване

Силиконови ръкавици

Технически данни

Напрежение: 220 V

Мощност: 980 W

Дължина на кабела: 1,2 м

Вместимост: 5 л

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят

без предупреждение. Търговските марки са

собственост на Koninklijke Philips N.V. или

на съответните си притежатели.

Дата на издаване 2019‑03‑18

Версия: 4.0.1

EAN: 08 71010 37029 17

www.philips.com

http://www.philips.com/

