
Vnitřní hrnec

Daily Collection

 

5 l

 
HD3737

Odolný vnitřní hrnec navíc
pro Multicooker Philips HD3037

Přídavný 2mm odolný vnitřní hrnec poskytuje pohodlí při vaření

Zdravá výživa – zaručená kvalitní příprava

Certifikovaný potah zajišťuje bezpečný kontakt s potravinami

Skvělé výsledky díky masivnímu odolnému vnitřnímu hrnci

Mimořádně silný 2,0mm vnitřní hrnec s potahem z hliníkových slitin

2,0mm 5vrstvý vnitřní hrnec rozkládá rovnoměrně teplo pro chutné pokrmy

Černý vnější potah Whitford pomáhá udržet teplo

Mimořádně odolný nepřilnavý povrch proti poškrábání Whitford

Mimořádně silný hrnec z hliníkových slitin rovnoměrně rozkládá teplo

Základní vrstva Whitford poskytuje zlepšené zachycování tepla

Snadné čištění

Speciální nepřilnavý povrch usnadňuje čištění

Naprosté pohodlí: prostor pro několik porcí

Hrnec navíc poskytuje pohodlí při vaření a skladování pokrmů



Vnitřní hrnec HD3737/70

Přednosti Specifikace

Mimořádně silný 2,0 mm s potahem

Mimořádně silný 2,0mm vnitřní hrnec s

potahem z hliníkových slitin zajišťuje, aby se

teplo přenášelo rovnoměrně a pokrmy byly

vždy rovnoměrně prohřáté

2,0mm 5vrstvý vnitřní hrnec

2,0mm 5vrstvý vnitřní hrnec rozkládá

rovnoměrně teplo pro chutné pokrmy

Černý vnější potah Whitford

Černý vnější potah Whitford pomáhá udržet

teplo, takže pokrmy zůstávají teplé a čerstvé i

po dovaření

Mimořádně odolný nepřilnavý Whitford

Mimořádně odolný nepřilnavý povrch proti

poškrábání Whitford usnadňuje čištění a

odolnost hrnce

Mimořádně silný hrnec z hliníkových slitin

Mimořádně silný hrnec z hliníkových slitin

rovnoměrně rozkládá teplo, takže pokrmy jsou

vařeny rovnoměrně

Základní vrstva Whitford

Základní vrstva Whitford poskytuje zlepšené

zachycování a přenos tepla pro lepší efektivitu

vaření a chutné pokrmy

 

Obecné specifikace

Snadné čištění: Ano

nepřilnavý povrch proti poškrábání: Ano

Bezpečné a odolné: Ano

Specifikace provedení

Materiály hlavního tělesa: Hliníková slitina

Barva(y): Šampaň / Růžová zlatá

Technické údaje

Kapacita: 5 l
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