
Riskoger
 

Skål

10 kopper

grafisk design

 

HD4729 Mere sundhed i hver eneste skål
Smart og automatisk tilberedning af ris

Kosten er det væsentligste for en sund livsstil. Philips' automatiske HD4729/60-

riskoger med automatiske tilberedningsprogrammer bevarer friskheden og

næringsindholdet i hver eneste skål ris.

Smart og automatisk madlavning

Automatisk riskogning

Automatisk holde-varm-funktion holder risene friske i 12 timer

Nem at betjene

Betjening med én knap sikrer nem betjening

Det ultimative inden for komfort

Det enkle lågdesign giver nem og sikker åbning

Non-stick inderskål, der er nem at rengøre

Nem adgang til håndtag

Letaflæselig vandstandsindikator

Aftagelig ledning for nem opbevaring



Riskoger HD4729/60

Vigtigste nyheder Specifikationer

Automatisk riskogning

Nemt at koge ris og holde dem varme

Automatisk 12 timers holde-varm-funktion

Brug holde-varm-funktionen til at holde ris

varme i længere tid. Når kogningen er færdig,

skifter riskogeren automatisk til holde-varm-

tilstand

Betjening med én knap

Tryk på en knap for at styre kogning eller holde

risene varme, med tydeligt lys på panelet, som

viser status for tilberedning

Enkelt lågdesign

Kold overflade, nem åbning med indbygget

håndtag

non-stick inderskål

Philips-riskogeren er specialbelagt med slip-

let materiale, der er mere holdbart og nemt at

rengøre.

Nem adgang til håndtag

Praktisk når riskogeren skal bæres ud af

køkkenet eller ved servering

indikator for vandstand

Tydelig markering af vandstand viser

kapaciteten og forholdet mellem ris og vand

Aftagelig ledning for nem opbevaring

Aftagelig ledning for nem opbevaring

 

Generelle specifikationer

Automatisk riskogning

Kan holde varmen i 12 timer

Betjening med én knap

Non-stick-inderskål, der er nem at rengøre

Nem adgang til håndtag

Aftagelig ledning for nem opbevaring

Vandstandsindikator

Tekniske specifikationer

Kapacitet: 1,8/10 Liter/kopper

Inderskålens rumfang: 5 liter

Ledningslængde: 1,0 m

Spænding: 220 V

Frekvens: 50 Hz

Watt-tal: 700 W

Designspecifikationer

Materialer: basisenhed: skål-metal; låg-

plastic/metal

Findes i farverne: hvid m/ris

Apparatets vægt: 3,5 kg

Vægt (inkl. emballage): 3,7 kg

Tilbehør

Plastikdampbakke

Risske

Målebæger
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