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Controle de botão

5 litros

220 V

 

RI3103/75

Mais sabor em menos tempo
Essa panela de pressão deixa os alimentos tenros em minutos

A Panela de Pressão Elétrica da linha Daily possui 3 funções de cozimento,

capacidade de 5 litros, 10 ajustes de cardápio, função aquecimento automático

para funcionamento de até 6 horas e um exclusivo livro com receitas de arroz,

feijoada, carnes e até sobremesas, com mais sabor em menos tempo.

Preparo rápido e inteligente

10 opções de cardápios

Tempo ajustável de 0 a 60 minutos para manter pressão

Fácil de usar

Timer fácil de programar

Botão com design especial para maior praticidade

O máximo em conveniência

Panela interna antiaderente

Revestimento externo em aço inoxidável

Acessórios com design especial

Preparo seguro

Controle de pressão

Limite de temperatura

Preparo seguro



Panela de Pressão Elétrica RI3103/75

Destaques Especificações

Panela interna antiaderente

A panela interna de alumínio é durável e

oferece condução de calor mais eficaz. O

revestimento dourado Whitford com cores

especiais é antiarranhões e antiaderente.

Revestimento externo em aço inoxidável

Revestimento externo de aço inoxidável

delicado e fácil de limpar.

 

Acessórios

Concha: Y

Copo medidor

Espátula

Especificações do design

Cor do painel de controle: Preto

Cor(es): Prata

Dimensões (C x L x A): 305 x 340 x 302 mm

Materiais de estrutura principal: Aço

inoxidável

Peso (incluindo a embalagem): 4,4 kg

Peso do aparelho: 4,4 kg

Especificações técnicas

Capacidade: 5 Litros / xícaras

Comprimento do cabo: 1 m

Frequência: 60 Hz

Voltagem: 220 volt

Potência em watts: 900 W
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