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Suas refeições favoritas com o toque de um

botão

Risotos, cozidos, massas, sopas e sobremesas

Tenha mais tempo livre usando a nova Multicooker Philips Walita, Ela é a

unica  panela elétrica que lhe permite cozinhar refeições caseiras e saudáveis

todos os dias, com o toque de um botão. Com 11  receitas pré cadastradas, timer

de 24hrs, função manter aquecida e livro de receitas incluso com os

acessórios.Tudo para descomplicar a hora de cozinhar.

O máximo em conveniência

Alça flexível para um transporte fácil

Panela interna antiaderente e cabe na máquina lava-louças

Saída de vapor destacável para uma limpeza fácil

O painel de controle dianteiro superior é fácil de usar

Pratos saudáveis todos os dias

A função aquecimento 3D garante que os pratos esquentem por igual

Inspirador livro de receitas incluso

A panela interna é espessa, com 2 mm e cinco camadas para conduzir calor por igual

11 programações de cozimento pré-configuradas e função manual Minha Receita

Preparo automático e inteligente

Ajuste a função de adiar início para até 24 horas

Aquecimento automático por 24 h

Programações de cozimento automatizadas com controles de temperatura
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Destaques

Cabe na máquina lava-louças

Panela interna antiaderente e cabe na

máquina lava-louças

Alça flexível

Conveniente e segura para carregar a

Multicooker Phillips Walita para fora da

cozinha, ou para servir as diversas receitas na

sala de jantar.

Saída de vapor destacável

Lave a saída de vapor com frequência para

remover resíduos. Basta remover a saída de

vapor da tampa superior do aparelho e limpar

cuidadosamente.

Função aquecimento 3D

A função aquecimento 3D garante que os

pratos esquentem por igual.

Livro de receitas incluso

Vem incluso um inspirador livro de receitas,

com pratos saudáveis e saborosos, além de

dicas de especialistas

Início adiado

O timer 24 horas, pré-configurado e fácil de

programar garante que as refeições fiquem

prontas na hora certa

Aquecimento automático por 24 h

Aquecimento automático por 24 h

Painel fácil de usar

O painel de controle dianteiro superior é fácil

de usar

Controle de temperatura inteligente

Programações automatizadas com controles de

temperatura inteligentes que otimizaram as

curvas de aquecimento para o preparo de cada

ingrediente ou prato.

Panela interna espessa de 2 mm e cinco

camadas

Para pratos deliciosos e saudáveis, a panela

interna espessa de 2 mm e com cinco

camadas conduz calor por igual.

11 programações pré-configuradas

11 programações de cozimento pré-

configuradas e função manual Minha Receita

para uma deliciosa variedade de pratos

saudáveis.
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Especificações

Acessórios

Conteúdo: Copo medidor, Livreto de receitas,

Pegador, Espátula, Cesta/bandeja de vapor
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