
Вътрешен съд

Daily Collection

 

5 л

 
HD3737

Допълнителен издържлив, вътрешен съд
за многофункционални уреди за готвене Philips HD3037 и HD3077

Допълнителен вътрешен съд с дебелина 2,0 мм ви осигурява удобство при готвене

Гарантирано качество на храната - здравословно хранене

Сертифицираното покритие осигурява безопасен контакт с храната

Страхотни резултати, заради дебелият, издържлив вътрешен съд

Допълнителен вътрешен съд с 2,0 мм лято алуминиево покритие

Вътрешният съд с 2,0 мм 5-слойно покритие разпределя топлината за вкусни ястия

Черното външно покритие Whitford спомога за задържане на топлината

Много твърдо незалепващо и ненадраскващо се покритие Whitford

Съдът от много дебела алуминиева сплав разпределя топлината равномерно

Базовият слой Whitford подобрява задържането на топлина

Лесно почистване

Специалното незалепващо покритие прави почистването по-лесно

Максимално удобство: съхранява няколко ястия

Допълнителният съд осигурява удобство при готвене, съхранение на ястия
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Акценти Спецификации

Много дебело покритие 2,0 мм

Много дебелият вътрешен съд с 2,0 мм лято

алуминиево покритие гарантира равномерното

пренасяне на топлината, за винаги равномерно

сготвени ястия

2,0 мм 5-слоен вътрешен съд

Вътрешният съд с 2,0 мм 5-слойно покритие

разпределя топлината за вкусни ястия

Черно външно покритие Whitford

Черно външно покритие Whitford допринася за

задържането на топлината, за да останат ястията

топли и свежи след готвене

Tвърдо незалепващо покритие Whitford

Много твърдото незалепващо и ненадраскващо се

покритие Whitford прави съда лесен за почистване и

много издръжлив

Съд от много дебела алуминиева сплав

Съдът от много дебела алуминиева сплав разпределя

топлината равномерно, за равномерно сготвени

ястия

Базов слой Whitford

Базовият слой Whitford подобрява задържането и

предаването на топлина, гарантирайки по-висока

ефективност на готвенето и вкусни ястия

 

Общи спецификации

Лесно почистване

незалепващо и ненадраскващо се

Безопасност и издръжливост

Спецификации на дизайна

Материали на основния корпус: Алуминиева сплав

Цвят (цветове): Шампанско/Розово златно

Технически данни

Вместимост: 5,0 Литра/чаши
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