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Dodatkowa, trwała misa wewnętrzna
do urządzeń Philips Multicooker HD3037

Dodatkowa, trwała misa wewnętrzne o grubości 2 mm zapewnia wygodę podczas gotowania

Jakość jedzenia gwarantowana — zdrowe odżywianie

Certyfikowana powłoka zapewnia bezpieczny kontakt z jedzeniem

Doskonałe efekty dzięki grubej i trwałej misie wewnętrznej

Misa wewnętrzna z powłoką ze stopu żelaza i aluminium o grubości 2,0 mm

5-warstwowa (2,0 mm) misa wewnętrzna umożliwia równomierne podgrzewanie

Czarna zewnętrzna powłoka Whitford pomaga w zatrzymywaniu ciepła

Bardzo twarda, nieprzywierająca i odporna na zarysowania powłoka Whitford

Bardzo gruba powłoka misy ze stopu aluminium umożliwia równomierne podgrzewanie

Warstwa bazowa Whitford zwiększa pobieranie ciepła

Łatwe czyszczenie

Specjalna nieprzywierająca powłoka ułatwia czyszczenie

Nadzwyczajna wygoda: przechowywanie wielu dań

Dodatkowa misa zapewnia wygodne gotowanie i przechowywanie dań



Misa wewnętrzna do modelu HD3037 HD3737/70

Zalety Dane techniczne

Wyjątkowo gruba, 2-milimetrowa powłoka

Wyjątkowo grube wewnętrzne naczynie z 2-

milimetrową powłoką ze stopu żelaza i

aluminium daje gwarancję równomiernego

rozprowadzania ciepła, dzięki czemu posiłki są

zawsze dokładnie ugotowane

5-warstwowa misa wewnętrzna (2 mm)

5-warstwowa (2,0 mm) misa wewnętrzna

umożliwia równomierne podgrzewanie

zapewniając idealny smak potraw

Czarna zewnętrzna powłoka Whitford

Czarna zewnętrzna powłoka Whitford pomaga

w zatrzymywaniu ciepła, dzięki czemu dania

dłużej utrzymują swoją temperaturę i pozostają

świeże po przygotowaniu

Nieprzywierająca powłoka Whitford

Bardzo twarda, nieprzywierająca i odporna na

zarysowania powłoka Whitford sprawia, że

naczynie jest bardzo trwałe i łatwe w

czyszczeniu

Bardzo gruba powłoka misy z aluminium

Bardzo gruba powłoka misy ze stopu

aluminium umożliwia równomierne

podgrzewanie potraw

Warstwa bazowa Whitford

Warstwa bazowa Whitford zwiększa pobieranie

i przepływ ciepła, zapewniając większą

efektywność gotowania i lepszy smak potraw

 

Informacje ogólne

Łatwe czyszczenie

Nieprzywierający, odporny na zarysowania

materiał

Bezpieczeństwo i trwałość

Dane techniczne

Materiał korpusu: Stop aluminium

Kolor(y): Szampan/różowozłoty

Dane techniczne

Pojemność: 5 L
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