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Szybki i łatwy sposób na przygotowanie ulubionych potraw

Pyszne zupy, mięso, makaron i ciasta

Nowe multicookery firmy Philips są wyposażone w funkcje inteligentnej regulacji temperatury, które umożliwiają

łatwe przygotowywanie ulubionych potraw. Panel sterowania ułatwia obsługę urządzenia.

Technologia podgrzewania zapewniająca lepszy smak potraw

Podwójna grzałka o większej powierzchni bezpośredniego podgrzewania

Niezwykła wygoda i łatwość użytkowania

Zdejmowany element odprowadzający parę ułatwia czyszczenie

Minutnik (do 24 godzin) daje pewność, że posiłki będą gotowe na czas

Misa wewnętrzna z materiału zapobiegającego przywieraniu, którą można myć w zmywarce

15 automatycznych programów i 15 ręcznych ustawień temperatury

Łatwy w obsłudze czujnik dotykowy i czytelny wyświetlacz cyfrowy

Misa wewnętrzna o solidnej grubości (2 mm) z powłoką nanoceramiczną

Misa z uchwytami i powłoką ceramiczną — łatwa w użyciu i czyszczeniu

Zewnętrzna powłoka ze stali szlachetnej ułatwia czyszczenie

Wodoodporny i wytrzymały interfejs użytkownika

Bezpieczeństwo

Zabezpieczenie przed dziećmi — bezpieczeństwo w kuchni i komfort psychiczny

Silikonowe rękawice umożliwiające bezpieczne chwytanie
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Zalety

Podwójna grzałka

Podwójna grzałka o większej powierzchni

bezpośredniego podgrzewania zapewnia

wyższą temperaturę i bardziej równomierne

gotowanie

15 automatycznych programów

15 automatycznych programów i 15 ręcznych

ustawień temperatury

Zdejmowane pokrętło wylotu pary

W celu usunięcia osadu należy regularnie

czyścić element odprowadzający parę.

Wystarczy odłączyć go od górnej pokrywy

urządzenia i dokładnie wyczyścić.

Minutnik (do 24 godzin)

Łatwy do zaprogramowania minutnik (do

24 godzin) daje pewność, że posiłki będą

gotowe na czas.

Możliwość mycia w zmywarce

Misa wewnętrzna z materiału zapobiegającego

przywieraniu, którą można myć w zmywarce

Łatwy w obsłudze czujnik dotykowy

Łatwy w obsłudze czujnik dotykowy i czytelny

wyświetlacz cyfrowy

Misa wewnętrzna o solidnej grubości (2 mm)

Misa wewnętrzna o solidnej grubości (2 mm) z

powłoką nanoceramiczną

Misa z powłoką ceramiczną

Misa z uchwytami i powłoką ceramiczną —

łatwa w użyciu i czyszczeniu

Zewnętrzna powłoka ze stali szlachetnej

Zewnętrzna powłoka ze stali szlachetnej

wygląda ekskluzywnie i łatwo ją wyczyścić

Produkt wodoodporny

Wodoodporny i wytrzymały interfejs

użytkownika

Zabezpieczenie przed dziećmi

Zabezpieczenie przed dziećmi zapewniające

bezpieczeństwo w kuchni i komfort psychiczny

Silikonowe rękawice umożliwiające

bezpieczne chwytanie

Silikonowe rękawice umożliwiające bezpieczne

chwytanie
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Dane techniczne

Informacje ogólne

Łatwa w czyszczeniu misa wewnętrzna z

materiału zapobiegającego przywieraniu

Trwałe, wyjątkowo grube wewnętrzne

naczynie zapewniające równomierne

rozprowadzanie ciepła

Misę wewnętrzną można myć w zmywarce

Czytelny wyświetlacz LCD z zegarem i

minutnikiem

Prosty w programowaniu minutnik

Misa wewnętrzna z uchwytami

15 programów gotowania

Akcesoria

Plastikowa tacka do gotowania na parze

Miarka

Pojemnik na jogurt

Łopatka

Chochla do mieszania

Silikonowe rękawice

Dane techniczne

Napięcie: 220 V

Moc: 980 W

Długość przewodu: 1,2 m

Pojemność: 5 L
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