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HD3737

Prídavná odolná vnútorná nádoba
pre zariadenie Philips Multicooker HD3037

Prídavná 2,0 mm hrubá odolná vnútorná nádoba vám umožní veľmi pohodlné varenie

Prvotriedna kvalita materiálu pre zdravé stravovanie

Certifikovaná povrchová vrstva zaisťuje bezpečný kontakt s potravinami

Skvelé výsledky vďaka hrubej a odolnej vnútornej nádobe

Extra hrubá 2,0 mm liatinovo-hliníková vnútorná nádoba s povrchovou vrstvou

2,0 mm 5–vrstvová vnútorná nádoba rovnomerne rozvádza teplo pre lepšiu chuť

Vonkajšia čierna povrchová vrstva Whitford pomáha udržiavať teplo

Výnimočne pevná nepriľnavá povrchová vrstva Whitford odolná proti poškriabaniu

Výnimočne hrubá nádoba z hliníkovej zliatiny rovnomerne rozvádza teplo

Podkladová vrstva Whitford poskytuje lepšie udržiavanie teploty

Jednoduché čistenie

Špeciálny nepriľnavý povrch uľahčuje čistenie

Dokonale praktické: uskladnenie viacerých jedál

Prídavná nádoba umožňuje pohodlné varenie aj skladovanie jedál



Vnútorná nádoba HD3737/70

Hlavné prvky Technické údaje

Extra hrubá 2,0 mm s povrchovou vrstvou

Extra hrubá 2,0 mm liatinovo-hliníková

vnútorná nádoba s povrchovou vrstvou

zabezpečí rovnomerné rozptýlenie tepla a vždy

dôkladne uvarené jedlo.

2,0 mm 5–vrstvová vnútorná nádoba

2,0 mm 5–vrstvová vnútorná nádoba

rovnomerne rozvádza teplo pre lepšiu chuť

jedál

Vonkajšia čierna vrstva Whitford

Vonkajšia čierna povrchová vrstva Whitford

pomáha udržiavať teplo, takže jedlá zostanú po

uvarení teplé a čerstvé

Extra tvrdá nepriľnavá vrstva Whitford

Výnimočne pevná nepriľnavá povrchová vrstva

Whitford odolná proti poškriabaniu umožňuje

ľahké čistenie nádoby a poskytuje skvelú

odolnosť

Extra hrubá nádoba z hliníkov. zliatiny

Výnimočne hrubá nádoba z hliníkovej zliatiny

rovnomerne rozvádza teplo pre dôkladne

uvarené jedlá

Podkladová vrstva Whitford

Podkladová vrstva Whitford poskytuje lepšie

udržiavanie a prenášanie teploty, čím

zabezpečí vyššiu efektívnosť varenia a

chutnejšie jedlá

 

Všeobecné špecifikácie

Jednoduché čistenie: áno

Nepriľnavé a odolné proti poškriabaniu: áno

Bezpečné a odolné: áno

Špecifikácia dizajnu

Materiály hlavnej jednotky: Hliníková zliatina

Farba(y): Šampansko béžová/ružovo zlatá

Technické špecifikácie

Kapacita: 5 l
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