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Mėgstamo maisto gaminimas namuose be

priežiūros
„MyRecipe“ – paprasta pakartotinai pasirinkti mėgstamiausius

receptus

Su „Philips“ naujuoju „Multicooker“ ir išmaniąja temperatūros valdymo funkcija bei

22+ iš anksto nustatytomis gaminimo programomis lengvai ruoškite mėgstamus

patiekalus be priežiūros. Keramine danga padengtas puodas su išorinėmis

rankenomis ir nuimamu vidiniu dangčiu, kad būtų dar patogiau.

Gaminimas be priežiūros

22+ iš anksto nustatytos programos, kad gaminimas būtų lengvas

„Stage-Cooking“ funkcija mėgstamiausiems patiekalams

3D šildymo funkcija tolygiai pašildo patiekalus

24 val. išankstinio nustatymo laikmatis užtikrina, kad valgiai bus paruošti laiku

Dėl integruoto mikroprocesoriaus paprasta gaminti be priežiūros

Patogu ir paprasta naudoti bei valyti

Puodas su rankenomis ir padengtas keramine danga, paprasta naudoti ir valyti

Plaunamas indaplovėje nelimpantis vidinis puodas

Patogus užraktas nuo vaikų, kad virtuvėje būtų saugu

Nuimamas vidinis dangtelis, kurį lengva valyti

„MyRecipe“ išsaugo individualizuotas programas, kad galėtumėte lengvai pakartoti

Priedai

Pridedamas garinimo krepšys

Pridedama receptų knygelė, kuri padės gaminti kiekvieną dieną
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Ypatybės

22+ iš anksto nustatytos programos

22+ iš anksto nustatytos programos, kad

gaminimas būtų lengvas.

„Stage-Cooking“ funkcija

„Stage-Cooking“ funkcija mėgstamiausiems

patiekalams.

3D šildymo funkcija

3D šildymo funkcija tolygiai pašildo patiekalus

Keramine danga dengtas puodas

Puodas su rankenomis ir padengtas keramine

danga, paprasta naudoti ir valyti

Plaunamas indaplovėje

Plaunamas indaplovėje nelimpantis vidinis

puodas

Krepšys garinimui

Pridedamas garinimo krepšys

Pridedama receptų knygelė

Pridedama receptų knygelė, kuri padės gaminti

kiekvieną dieną.

24 val. išankstinio nustatymo laikmatis

24 val. paprastai programuojamas išankstinio

nustatymo laikmatis užtikrina, kad valgiai bus

paruošti laiku

Užraktas nuo vaikų

Patogus užraktas nuo vaikų, kad virtuvėje būtų

saugu

Nuimamas vidinis dangtelis

Nuimamas vidinis dangtelis, kurį lengva valyti

Integruotas mikroprocesorius

Dėl integruoto mikroprocesoriaus paprasta

gaminti be priežiūros

„MyRecipe“ funkcija

„MyRecipe“ išsaugo individualizuotas

programas, kad galėtumėte lengvai pakartoti
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Specifikacijos

Priedai

įtraukta: Matavimo puodelis, Nepridegantis

vidinis puodas, Receptų knygelė, Samtelis,

Mentelė, Garinimo padėklas / krepšys

Kilmės šalis

Pagaminta: Kinija

Bendrosios specifikacijos

Iš anksto nustatytos programos: 22

Produkto savybės: Atšaukimo mygtukas, LED

ekranas, Įjungimo / išjungimo jungiklis, Iš

anksto nustatyta kepimo funkcija, Apsauginis

užraktas, Temperatūros reguliatorius, Laiko

valdymo funkcija

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Pastovumas

Pakuotė: > 90 % perdirbamos medžiagos

Techniniai duomenys

Dubens talpa: 5 l

Maitinimo laido ilgis: 1 m

Dažnis: 50-60 Hz

Maitinimas: 890–1070 W

Įtampa: 220-240 V

Konstrukcija

Spalva: Juoda

Valdymo skydelio spalva: Juoda

Apdaila

Priedų medžiaga: Plastikas

Kaitinimo elemento medžiaga: Aliuminio

lydinys

Pagrindinio korpuso medžiaga: Plastikas
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