
Kompor induksi

Viva Collection

 

Sensor Touch

Daya tinggi 2100W

 
HD4932/30

Membuat masakan lebih menarik
Memanaskan dengan cepat untuk menjaga nutrisi

Nutrisi sangat penting bagi kesehatan. Kompor induksi Philips mempersingkat

waktu memasak hingga sepertiganya, sehingga nutrisi dalam makanan lebih

terjaga. Kompor induksi dilengkapi berbagai program memasak untuk pola makan

sehat.

Memasak dengan kompor induksi menjaga nutrisi dalam makanan

Memasak cepat agar nutrisi makanan terkunci lebih baik

Daya tinggi 2100W untuk memasak lebih cepat

Cocok untuk memasak beragam hidangan sehat

Setelan waktu memasak

5 menu masakan sehat

Fungsi pra-setel 24-jam yang ramah pengguna

6 level daya

Desain panel yang canggih menghadirkan nuansa memasak intuitif

Panel operasi Sensor Touch yang sensitif

Tampilan digital mudah dibaca

Panel kaca penuh

Sangat aman digunakan

Fungsi mati otomatis ekstra aman

Desain kunci yang aman bagi anak membuat dapur lebih aman



Kompor induksi HD4932/30

Kelebihan Utama Spesifikasi

Setelan waktu memasak

Setelan waktu memasak 1 - 120 menit.

Daya tinggi 2100W

Memasak cepat dengan daya tinggi (2100w)

agar nutrisi langsung terkunci

5 menu masakan sehat

5 menu masakan sehat dengan program

pemanasan unik.

6 level daya

6 level daya yang sesuai untuk berbagai

kebutuhan memasak.

Desain kunci yang aman bagi anak

Desain kunci yang aman bagi anak membuat

dapur lebih aman.

Tampilan digital

Tampilan digital mudah dibaca

Mudah dikontrol

Panel operasi Sensor Touch yang sensitif

Fungsi mati otomatis

Kompor akan mati otomatis saat proses

memasak selesai.

Memasak cepat

Kompor Induksi Philips mempersingkat waktu

memasak biasa hingga sepertiganya

dibandingkan kompor gas konvensional. Hasil

ini didapatkan dari laboratorium tes

independen - Intertek Testing Services Hong

Kong Ltd. Catatan: Hasil tes dapat diperoleh

dengan permintaan tertulis

Panel kaca penuh

Panel kaca penuh mudah dibersihkan.

Fungsi pra-setel 24-jam

Fungsi pra-setel 24-jam yang ramah

pengguna

Spesifikasi desain

Bahan bodi utama: Panel kaca penuh grade A

Tinggi: 65 milimeter

Lebar: 290 milimeter

Lebar: 360 milimeter

Warna: Hitam

Berat (termasuk kemasan): 4,4 kg

Spesifikasi umum

Memasak cepat agar nutrisi makanan

terkunci lebih baik

Program mati otomatis yang memasak

makanan dengan aman

Memasak lebih nyaman tanpa api

Permukaan yang sejuk-disentuh, yang

memasak makanan dengan aman

LCD yang menampilkan informasi program

dan status

Setelan timer 24-jam

Panel kendali sensor sentuh

Spesifikasi teknis

Voltase: 220 volt

Frekuensi: 50 Hz

Watt: 2.100 W

Panjang kabel: 1,2 m

Nyaman

Perlindungan Anak: Kunci Anak

Dimensi

Dimensi kemasan (PxLxT): 322*214*409

Dimensi perangkat (PxLxT): 280*350*65
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