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Greitas ir lengvas būdas mėgstamiausiems patiekalams ruošti

Gardžios sriubos, mėsa, makaronai ir tortai

Su „Philips“ naujuoju „Multicooker“ ir išmaniąja temperatūros valdymo funkcija lengvai ruoškite mėgstamus

patiekalus. Priekinis valdymo skydelis viršuje – kad būtų patogiau valdyti.

Šildymo technologija, kad pagamintas maistas būtų skanesnis

Dviguba ritė su didesniu tiesiogiai šildomu plotu

Neįtikėtinai patogu ir lengva naudoti

Nuimamas garų vožtuvas – patogu valyti

24 val. išankstinio nustatymo laikmatis užtikrina, kad valgiai bus paruošti laiku

Plaunamas indaplovėje nelimpantis vidinis puodas

15 automatinio maisto ruošimo programų ir 15 rankinių temperatūros nustatymų

Lengvai valdomi liečiami valdikliai ir aiškiai įskaitomas skaitmeninis ekranas

Itin storas 2,0 mm vidinis puodas, padengtas nanokeramine danga

Puodas su rankenomis ir padengtas keramine danga, paprasta naudoti ir valyti

Nerūdijančiojo plieno korpusas, kad būtų patogu valyti

Nepraleidžia vandens ir patikima naudotojo sąsaja

Saugumas

Užraktas nuo vaikų, kad virtuvėje būtų saugu, o jūs būtumėte ramūs

Silikoninės pirštinės saugiam paėmimui
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Ypatybės

Dviguba ritė

Dviguba ritė su didesniu tiesiogiai šildomu

plotu užtikrina intensyvesnį ir tolygesnį

gaminimą

15 automatinio maisto ruošimo programų

15 automatinio maisto ruošimo programų ir 15

rankinių temperatūros nustatymų

Nuimamas garų vožtuvas

Reguliariai valykite garų vožtuvą, kad

pašalintumėte likučius. Tiesiog nuimkite garų

vožtuvą nuo įrenginio viršutinio dangčio ir

kruopščiai išvalykite.

24 val. išankstinio nustatymo laikmatis

24 val. paprastai programuojamas išankstinio

nustatymo laikmatis užtikrina, kad valgiai bus

paruošti laiku.

Plaunamas indaplovėje

Plaunamas indaplovėje nelimpantis vidinis

puodas

Lengvai valdomi liečiami valdikliai ir

Lengvai valdomi liečiami valdikliai ir aiškiai

įskaitomas skaitmeninis ekranas

Itin storas 2,0 mm vidinis puodas

Itin storas 2,0 mm vidinis puodas, padengtas

nanokeramine danga

Keramine danga dengtas puodas

Puodas su rankenomis ir padengtas keramine

danga, paprasta naudoti ir valyti

Nerūdijančiojo plieno korpusas

Nerūdijančiojo plieno korpusas išsiskiria ir jį

patogu valyti

Nepraleidžia vandens

Nepraleidžia vandens ir patikima naudotojo

sąsaja

Užraktas nuo vaikų

Dėl užrakto nuo vaikų virtuvėje saugu, o jūs

galite būti ramūs

Silikoninės pirštinės saugiam paėmimui

Silikoninės pirštinės saugiam paėmimui
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Specifikacijos

Bendrosios specifikacijos

Lengvai valomas nelimpantis vidinis puodas

Patvarus, itin storas vidinis puodas

garantuoja vienodą rezultatą

Indaplovėje plaunamas vidinis puodas

Aiškiai įskaitomas LCD su laikrodžio ir

laikmačio ekranu

Paprastai programuojamas laikmatis

Vidinio puodo naudojimas

15 maisto ruošimo meniu

Priedai

Plastikinis garų dėklas

Matavimo puodelis

Puodelis jogurtui

Mentelė

Maišymo samtis

Silikoninės pirštinės

Techniniai duomenys

Įtampa: 220 V

Galingumas: 980 W

Maitinimo laido ilgis: 1,2 m

Talpa: 5 l
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