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Gotowanie ulubionych domowych posiłków bez

stania przy garnkach
Funkcja MyRecipe ułatwiająca powtarzanie ulubionych

przepisów

Nowe multicookery firmy Philips są wyposażone w funkcje inteligentnej regulacji

temperatury oraz ponad 20 wstępnie ustawionych programów, co pozwala w

prosty sposób przygotować ulubione dania bez konieczności stania przy

garnkach. Misa z powłoką ceramiczną oraz zewnętrznymi uchwytami i

zdejmowaną wewnętrzną pokrywkę zapewnia dodatkową wygodę.

Gotowanie bez nadzoru

Ponad 20 wstępnie ustawionych programów ułatwia gotowanie

Funkcja Stage-Cooking pozwala spersonalizować ustawienia

Funkcja podgrzewania 3D zapewnia równomierne podgrzewanie potraw

Minutnik (do 24 godzin) daje pewność, że posiłki będą gotowe na czas

Wbudowany mikroprocesor ułatwia gotowanie bez nadzoru

Wygodne użytkowanie i czyszczenie

Misa z uchwytami i powłoką ceramiczną — łatwa w użyciu i czyszczeniu

Misa wewnętrzna z materiału zapobiegającego przywieraniu, którą można myć w

zmywarce

Wygodne zabezpieczenie przed dziećmi zapewnia bezpieczeństwo w kuchni

Możliwość zdjęcia wewnętrznej pokrywki ułatwia czyszczenie

Funkcja MyRecipes zapisuje spersonalizowane programy w celu ułatwienia

powtarzania

Akcesoria

Kosz do gotowania na parze w zestawie

W zestawie książka z inspirującymi przepisami na codzienne posiłki
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Zalety

Ponad 20 wstępnie ustawionych programów

Ponad 20 wstępnie ustawionych programów

ułatwia gotowanie.

Funkcja Stage-Cooking

Funkcja Stage-Cooking pozwala

spersonalizować ustawienia.

Funkcja podgrzewania 3D

Funkcja podgrzewania 3D zapewnia

równomierne podgrzewanie potraw

Misa z powłoką ceramiczną

Misa z uchwytami i powłoką ceramiczną —

łatwa w użyciu i czyszczeniu

Możliwość mycia w zmywarce

Misa wewnętrzna z materiału zapobiegającego

przywieraniu, którą można myć w zmywarce

Kosz do gotowania na parze

Kosz do gotowania na parze w zestawie

Książka z przepisami w zestawie

W zestawie książka z inspirującymi przepisami

na codzienne posiłki.

Minutnik (do 24 godzin)

Łatwy do zaprogramowania minutnik (do

24 godzin) daje pewność, że posiłki będą

gotowe na czas

Zabezpieczenie przed dziećmi

Wygodne zabezpieczenie przed dziećmi

zapewnia bezpieczeństwo w kuchni

Zdejmowana wewnętrzna pokrywka

Możliwość zdjęcia wewnętrznej pokrywki

ułatwia czyszczenie

Wbudowany mikroprocesor

Wbudowany mikroprocesor ułatwia gotowanie

bez nadzoru

Funkcja MyRecipe

Funkcja MyRecipes zapisuje spersonalizowane

programy w celu ułatwienia powtarzania
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Dane techniczne

Akcesoria

W zestawie: Miarka, Misa wewnętrzna z

nieprzywierającą powłoką, Broszura z

przepisami, Łyżka, Łopatka, Tacka/pojemnik

do gotowania na parze

Kraj pochodzenia

Miejsce produkcji: Chiny

Informacje ogólne

Wstępnie ustawione programy: 22

Charakterystyka produktu: Przycisk

anulowania, Wyświetlacz LED, Wyłącznik,

Funkcja programowania gotowania, Blokada

zabezpieczająca, Regulacja temperatury,

Regulacja czasu

Serwis

2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Dane techniczne

Pojemność pojemnika: 5 L

Długość przewodu: 1 m

Częstotliwość: 50–60 Hz

Moc: 890–1070 W

Napięcie: 220–240 V

Wzornictwo

Kolor: Czarny

Kolor panelu sterowania: Czarny

Wykończenie

Materiał akcesoriów: Plastik

Materiał elementu grzejnego: Stop aluminium

Materiał korpusu: Plastik
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