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Spesifikasi umum
• Kontrol Fuzzy Logic untuk makanan yang segar 

dan & bergizi
• Pilihan multi-menu*
• Tetap Hangat Bergizi menjaga nasi tetap segar 

selama 12 jam
• Fungsi pemanas ulang agar nasi hangat seketika
• Program khusus untuk memasak dalam porsi kecil
• Mode timer menjaga nasi selalu siap dihidangkan 

bila Anda mau
• LCD besar dengan tampilan jam & timer
• Periuk bagian dalam yang awet dan ekstra tebal 

memastikan hasil yang merata
• Periuk bagian dalam anti lengket dan mudah 

dibersihkan
• Pegangan bisa dilipat agar mudah dibawa
• Desain tutup modern untuk akses yang mudah dan 

aman
• Lubang pencegah luapan
• Memori cadangan bila listrik mati
• Periuk bagian dalam aman untuk mesin cuci piring
• Kabel listrik lepas-pasang agar mudah menyimpan

Spesifikasi Teknis
• Kapasitas: 1,8/10 Liter / cangkir
• Panjang kabel: 1,0 m
• Voltase: 110, 220-240 V
• Frekuensi: 50/60 Hz
• Watt: 730/800 W

Spesifikasi desain
• Bahan bodi dan tutup: Plastik - PP
• Lebar: 275 mm
• Tinggi: 250 mm
• Lebar: 348 mm
• Berat alat: 3,8 kg
• Berat (termasuk Kemasan): 4,8 kg
• Warna rangka utama: Putih mengkilap

Aksesori
• Baki uap plastik
• Sendok nasi
• Sendok sup
• Gelas ukur
•
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