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1 litro

6 xícaras

 
RI3011/75

Arroz delicioso para refeições saborosas!
Sinta o sabor irresistível com a panela grande

Um delicioso arroz deixa toda a refeição mais saborosa, e o modo de preparo exerce um papel importante.

Com revestimento interno dourado de cinco camadas, a máquina de fazer arroz da Philips gera mais calor e o

distribui de maneira uniforme, garantindo o melhor sabor do arroz.

Preparo automático e inteligente

Aquecimento automático para manter o arroz fresco por 12 horas

Preparo automático de arroz

Panela interna de 5 camadas p/ aquecimento uniforme

Fácil de usar

Botão ativado com um toque para facilitar o controle

O máximo em conveniência

Cabo removível p/ fácil armazenamento

Indicador do nível de água fácil de ler

O revestimento dourado da panela garante resistência e antiaderência.

Panela interna antiaderente para lava-louças



Jarra RI3011/75

Destaques Especificações

Panela interna de 5 camadas

Panela interna de 5 camadas para garantir

aquecimento uniforme.

Aquecimento automático por 12 horas

Use a função "manter aquecido" para manter o

arroz aquecido por mais tempo. Quando o

processo de cozimento termina, a panela de

fazer arroz muda automaticamente para esse

modo.

Botão ativado com um toque

Botão com controle para cozimento ou

aquecimento, com uma luz clara no painel que

mostra o status do cozimento

 

Especificações gerais

Cabo removível p/ fácil armazenamento

Respiro para prevenção de transbordamento

Panela interna de segurança da lava-louças

Panela interna fácil de limpar antiaderente

Aquecimento nutricional para manter o arroz

fresco por 12 horas

Especificações do design

Materiais de estrutura principal: Prato de

estanho

Dimensões (C x L x A): 252 X 252 X 225 mm

Cor(es): Verde claro

Peso (incluindo a embalagem): 3.1 kg

Cor do painel de controle: Verde

Acessórios

Bandeja de vapor plástica

Copo medidor

Espátula

Especificações técnicas

Voltagem: 220 volt

Frequência: 60 Hz

Potência em watts: 550 W

Comprimento do cabo: 1,2 m

Capacidade: 1 Litros / xícaras
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