
 

Многофункционален

уред за готвене

Viva Collection

  3D функция за нагряване

Поетапно готвене

5 л

 

HD4731/70

Готвене без наблюдение на любими домашно

приготвени ястия
Функция за поетапно готвене за персонализани любими рецепти

Новите многофункционални уреди за готвене на Philips са оборудвани с интелигентни

контроли на температурата и над 19 предварително зададени програми за готвене, които

гарантират лесното приготвяне на любимите ви ястия без необходимост от наблюдение.

Съд с керамично покритие с външни дръжки и подвижен вътрешен капак за допълнително

удобство.

Готвене без наблюдение

19+ предварително зададени програми ви позволяват да готвите с лекота

Функция за поетапно готвене за персонализани любими рецепти

Функция за 3D подгряване, която осигурява равномерно загряване на ястията

24-часовият таймер за предварителни настройки гарантира, че ястията са готови навреме

Вграденият микропроцесор гарантира лесно ненаблюдавано готвене

Удобство при употреба и почистване

Съд с дръжки и керамично покритие за лесна употреба и почистване

Подходящ за съдомиялна машина и незалепващ вътрешен съд

Удобно заключване за деца, с което в кухнята е безопасно

Разглобяем вътрешен капак за лесно почистване

Аксесоари

Включена кошница за задушаване на продукти

Приложена е книжка с рецепти за вдъхновение всеки ден
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Акценти

19+ предварително зададени програми

19+ предварително зададени програми ви позволяват

да готвите с лекота.

Функция за поетапно готвене

Функция за поетапно готвене за персонализани

любими рецепти.

3D функция за нагряване

Функция за 3D подгряване, която осигурява

равномерно загряване на ястията

Съд с керамично покритие

Съд с дръжки и керамично покритие за лесна

употреба и почистване

Подходящ за съдомиялна машина

Подходящ за съдомиялна машина и незалепващ

вътрешен съд

Кошница за готвене на пара

Включена кошница за задушаване на продукти

Приложена е книжка с рецепти

Приложена е книжка с рецепти за вдъхновение всеки

ден.

24-часов таймер за предварителни настройки

Лесният за програмиране 24-часов таймер за

предварителни настройки гарантира, че ястията за

готови навреме

Заключване за деца

Удобно заключване за деца, с което в кухнята е

безопасно

Разглобяем вътрешен капак

Разглобяем вътрешен капак за лесно почистване

Вграден микропроцесор

Вграденият микропроцесор гарантира лесно

ненаблюдавано готвене
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Спецификации

Аксесоари

Приложено: Мерителна чаша, Незалепващ вътрешен

съд, Дълбока лъжица, Лопатка, Тавичка/кошница за

готвене на пара

Страна на произход

Произведено в: Китай

Общи спецификации

Предварително зададени програми: 19

Функции на продукта: Подвижен отвор за пара, LED

дисплей, Ключ за вкл./изкл., Функция за готови

настройки за готвене, Заключване за безопасност,

Въртяща се дръжка, Температурен регулатор,

Настройки на времето

Сервиз

2 години международна гаранция

Устойчивост

Опаковка: > 90% рециклирани материали

Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана хартия

Технически данни

Капацитет на купата: 5 л

Дължина на кабела: 1 м

Честота: 50/60 Hz

Захранване: 890 – 1070 W

Напрежение: 220 – 240 V

Дизайн

Цвят: Бяло

Цвят на контролния панел: Бяло

Дизайн

Материал на аксесоарите: Пластмаса

Материал на нагревателния елемент: Алуминиева

сплав

Материал на основното тяло: Пластмаса
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