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Încălzire 3D

Preparare pe etape

5 l

 

HD4731/70

Prepararea nesupravegheată a meniurilor

preferate pregătite acasă
Funcţia de preparare pe etape pentru preparate preferate

personalizabile

Noile aparate multicooker de la Philips sunt dotate cu comenzi de temperatură şi

peste 19 programe presetate de preparare a hranei asigură prepararea uşoară,

nesupravegheată, a preparatelor favorite. Oala cu înveliş ceramic cu mânere

externe şi capac interior detaşabil pentru confort sporit.

Prepararea nesupravegheată a hranei

Peste 19 de programe presetate te ajută să găteşti uşor

Funcţia de preparare pe etape pentru preparate preferate personalizabile

Funcţie de încălzire 3D pentru preparate încălzite uniform

Cronometrul presetat 24 ore asigură faptul că felurile de mâncare sunt gata la timp

Microprocesorul integrat asigură o preparare uşoară, nesupravegheată

Utilizare şi curăţare confortabile şi uşoare

Oală cu mânere şi înveliş ceramic pentru utilizare şi curăţare uşoare

Oală interioară fără lipire, lavabilă la maşina de spălat vase

Blocarea convenabilă pentru copii oferă siguranţă în bucătărie

Capac detaşabil pentru curăţare uşoară

Accesorii

Coş de preparare la abur inclus

Carte de bucate pentru inspiraţie în fiecare zi
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Repere

Peste 19 de programe presetate

Peste 19 de programe presetate te ajută să

găteşti uşor.

Funcţie de preparare pe etape

Funcţia de preparare pe etape pentru preparate

preferate personalizabile.

Funcţie de încălzire 3D

Funcţie de încălzire 3D pentru preparate

încălzite uniform

Oală cu înveliş ceramic

Oală cu mânere şi înveliş ceramic pentru

utilizare şi curăţare uşoare

Lavabil la maşina de spălat vase

Oală interioară fără lipire, lavabilă la maşina

de spălat vase

Coş de preparare la abur

Coş de preparare la abur inclus

Carte de bucate inclusă

Carte de bucate pentru inspiraţie în fiecare zi.

Cronometru presetat 24 ore

Cronometrul presetat 24 ore este uşor de

programat și asigură faptul că felurile de

mâncare sunt gata la timp.

Blocare pentru copii

Blocarea convenabilă pentru copii oferă

siguranţă în bucătărie

Capac interior detaşabil

Capac detaşabil pentru curăţare uşoară

Microprocesor integrat

Microprocesorul integrat asigură o preparare

uşoară, nesupravegheată

 



Multicooker HD4731/70

Specificaţii

Accesorii

Inclus: Pahar gradat, Oală interioară

neaderentă, Lingură, Spatulă, Tavă/Coş de

preparare la abur

Ţara de origine

Fabricat în: China

Specificaţii generale

Programe prefix: 19

Caracteristicile produsului: Fantă de ventilaţie

detaşabilă, Afişaj cu LED-uri, Comutator

Pornit/Oprit (On/Off), Funcţie de gătit

presetată, Blocare de siguranţă, Mâner rotativ,

Buton de control al temperaturii, Controlul

timpului

Service

Garanţie internaţională 2 ani

Durabilitate

Ambalaj: > 90% materiale reciclate

Manual de utilizare: 100% hârtie reciclată

Specificaţii tehnice

Capacitate bol: 5 l

Lungime cablu: 1 m

Frecvenţă: 50/60 Hz

Alimentare: 890-1070 W

Tensiune: 220-240 V

Design

Culoare: Alb

Culoarea panoului de control: Alb

Finisaj

Materialul accesoriilor: Plastic

Materialul elementului de încălzire: Aliaj din

aluminiu

Material corp principal: Plastic
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