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Mais sabor, menos tempo e esforço
O sistema inteligente de cozimento garante refeições mais

saborosas.

A Panela de Pressão Elétrica permite preparar refeições saborosas com a

praticidade do sistema de cozimento inteligente, que controla a temperatura e o

tempo, de forma precisa. possui capacidade para 5 Litros, timer digital

programável e 11 menus personalizados para preparar pratos tradicionais.

Preparo inteligente e rápido

Cozimento Pré-definido

Torna comida mais tenra de forma mais rápida que a forma tradicional

11 Menus personalizados

Fácil de usar

Um toque para selecionar o menu, fácil e conveniente

Controle do tempo

A barra de status indica o andamento do preparo

O máximo em conveniência

Panela interna de 5L antiaderente e durável

Tampa removível para facilitar a limpeza

Visor digital grande que facilita a leitura

Preparo seguro

Preparo seguro



Panela de Pressão Elétrica RI3136/75

Destaques Especificações

11 Menus personalizados

11 Menus personalizados que incluem as

opções de preparo de arroz, feijão, legumes,

batata, sopa, frango, porco, carne bovina,

peixe, pudim e minha receita.

Liberação de pressão automática para

segurança

O dispositivo automático de liberação de

pressão e os 8 sistemas de segurança

garantem segurança durante o preparo de suas

receitas na panela de pressão elétrica da

Philips.

Preparo rápido

Ingredientes duros, como grãos e carne são

preparados de forma mais rápida que a

tradicional.

Sistema de preparo inteligente

O sistema inteligente para preparo proporciona

o melhor sabor graças ao programa

computadorizado que controla a temperatura e

o tempo, de forma precisa para proporcionar

refeições saborosas.

Prepare receitas deliciosas ao toque de um

botão

Um toque para selecionar os menus de

preparo, fácil e conveniente

Panela interna durável

Panela interna de 5L antiaderente e durável

Tampa removível

Tampa removível para facilitar a limpeza

Display digital

Visor digital grande que facilita a leitura

Barra de status

A barra de status indica o progresso do

preparo, incluindo energia, aquecimento, início

de pressão, manter pressão e manter aquecido.

Timer pré-programado

O timer integrado da panela de pressão

elétrica permite que você ajuste o tempo da

pressão em até 59 minutos. A função de

desligamento automático inclui um indicador

sonoro de "pronto".

 

Acessórios

Conteúdo: Livreto de receitas, Pegador

Especificações gerais

Recursos do produto: Display digital, Função

de cozimento pré-definido, Controle do tempo

Especificações técnicas

Voltagem: 220 volt

Capacidade da tigela: 5 E

Comprimento do cabo: 1,2 m

Potência: 900 W
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