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Kedvenc házi készítésű ételeinek felügyelet nélküli elkészítése

MyRecipe funkció a személyes kedvencek egyszerű megismétléséhez

A Philips új multifunkciós főzőkészüléke intelligens hőfokszabályozással, valamint 22+ előre beállított

főzőprogrammal rendelkezik, így biztosítja kedvenc ételeinek felügyelet nélkül történő könnyű elkészítését. A

kerámia bevonatú edény külső fogantyúkkal és levehető belső fedéllel rendelkezik a még kényelmesebb

használatért.

Főzés felügyelet nélkül

A 22+ előre beállított főzőprogram megkönnyíti a főzést

Szakaszos főzési funkció a személyre szabható kedvencekhez

3D melegítőfunkció az egyenletesen melegített fogásokért

24 órás, előre beállítható időzítő gondoskodik arról, hogy az ételek időben elkészüljenek.

Egyszerű, felügyelet nélküli főzést biztosító integrált mikroprocesszor

Kényelmes, könnyen kezelhető és tisztítható

Edény fogóval és kerámiabevonattal a könnyű kezelés és tisztítás érdekében

Mosogatógépben tisztítható és tapadásmentes bevonatú belső edény

Megfelelő gyermekzár gondoskodik konyhája biztonságáról

Levehető belső fedél az egyszerű tisztításért

A MyRecipe funkció elmenti a személyre szabott főzőprogramokat, így azok könnyen ismételhetők

Tartozékok

Gőzölőkosárral együtt

A mellékelt receptkönyv ötleteket ad a mindennapi ételek elkészítéséhez
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Fénypontok

22+ előre beállított főzőprogram

A 22+ előre beállított főzőprogram megkönnyíti

a főzést.

Szakaszos főzési funkció

Szakaszos főzési funkció a személyre szabható

kedvencekhez.

3D melegítőfunkció

3D melegítőfunkció az egyenletesen

melegített fogásokért

Kerámiabevonatú edény

Edény fogóval és kerámiabevonattal a könnyű

kezelés és tisztítás érdekében

Mosogatógépben tisztítható

Mosogatógépben tisztítható és tapadásmentes

bevonatú belső edény

Gőzölőkosár

Gőzölőkosárral együtt

Tartozék receptkönyv

A mellékelt receptkönyv ötleteket ad a

mindennapi ételek elkészítéséhez.

24 órás, előre beállítható időzítő

24 órás egyszerű programozhatóságot biztosító

időzítő gondoskodik arról, hogy az ételek

időben elkészüljenek

Gyermekzár

Megfelelő gyermekzár gondoskodik konyhája

biztonságáról

Levehető belső fedél

Levehető belső fedél az egyszerű tisztításért

Integrált mikroprocesszor

Egyszerű, felügyelet nélküli főzést biztosító

integrált mikroprocesszor

MyRecipe funkció

A MyRecipe funkció elmenti a személyre

szabott főzőprogramokat, így azok könnyen

ismételhetők
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Műszaki adatok

Tartozékok

Mellékelve: Mérőpohár, Tapadásmentes belső

edény, Receptfüzet, Merőkanál, Spatula,

Gőzölő tálca/kosár

Származási hely

Gyártó ország: Kína

Általános jellemzők

Előre beállított programok: 22

Termékjellemzők: Kiadó gomb, LED-kijelző,

Be-/kikapcsoló, Előre beállított főzési funkció,

Biztonsági zár, Hőfokszabályzós,

Időszabályzós

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Műszaki adatok

Edény kapacitása: 5 L

Vezetékhossz: 1 m

Frekvencia: 50–60 Hz

Energiaellátás: 890–1070 W

Feszültség: 220–240 V

Formatervezés

Szín: Fekete

Vezérlőpanel színe: Fekete

Kidolgozás

Tartozékok anyaga: Műanyag

Fűtőelem anyaga: Alumínium ötvözet

A készülék anyaga: Műanyag
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