
Rice cooker

Viva Collection

 
ProCeramic Pot berpegangan
besar

Pemanasan 3D cerdas

Tetap hangat 48 jam

Kapasitas besar 2 liter

 
HD3132/34

Memasak setiap butir beras dengan sempurna

Dengan Panci ProCeramic+ terbaik yang tahan lama

Panci ProCeramic 5-lapis yang canggih dari Philips 5x lebih keras dibandingkan

pelapis biasa, sehingga panci Anda akan tahan lama. Berkat sistem pemanas 3D,

setiap butir beras akan dimasak sempurna untuk dinikmati oleh Anda dan

keluarga Anda hingga 48 jam

Panci ProCeramic+ yang tahan lama

Pelapis ProCeramic+ yang canggih 5x lebih keras

Lapisan mengkilap anti lengket dari Whitford yang mudah dibersihkan

Setiap butir beras dimasak sempurna

Sistem pemanasan 3D cerdas memasak nasi secara merata

Fungsi tetap hangat otomatis selama 48 jam

Logam paduan ekstra tebal memastikan tiap butir nasi dimasak sempurna

Lapisan luar mengandung elemen tembaga agar nasi matang secara merata

Paling praktis

Kapasitas ekstra besar 2,0 liter cukup untuk 14 orang

Tutup bagian dalam lepas-pasang yang mudah dibersihkan

Panci bagian dalam dengan gagang anti-panas untuk memudahkan akses

Desain yang kuat dan tahan lama

Bodi stainless steel yang awet untuk kinerja tahan lama



Rice cooker HD3132/34

Kelebihan Utama

Pelapis ProCeramic+

ProCeramic plus: hingga 5 kali lebih awet

dibandingkan penanak nasi konvensional*.

Permukaan sangat tahan goresan sehingga

tahan lebih lama (*Panci bagian dalam

penanak nasi Philips terbuat dari 5 lapis

ProCeramic+ sementara panci bagian dalam

penanak nasi konvensional terbuat dari lapisan

anti-lengket)

Lapisan anti-lengket

Lapisan mengkilap anti lengket dari Whitford

yang mudah dibersihkan

Sistem pemanasan 3D cerdas

Sistem pemanasan 3D cerdas memasak nasi

dari segala arah, menyajikan nasi lezat, butir

demi butir

Fungsi tetap hangat otomatis

Fungsi tetap hangat otomatis mulai bekerja

setelah nasi dimasak dan memastikan nasi

Anda tetap panas dan lembut hingga 48 jam

Logam paduan ekstra tebal

Logam paduan ekstra tebal memastikan tiap

butir nasi dimasak sempurna

Matang secara merata

Lapisan luar mengandung elemen tembaga

agar nasi matang secara merata

Kapasitas Ekstra Besar

Kapasitas ekstra besar 2,0 liter, ideal untuk 14

orang

Tutup bagian dalam lepas-pasang

Tutup bagian dalam lepas-pasang untuk

memudahkan pembersihan

bodi stainless steel

Bodi stainless steel yang awet untuk kinerja

tahan lama

Panci bagian dalam dengan gagang

Panci bagian dalam yang mudah dilepas

ketika Anda memasak berbagai jenis masakan.
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Spesifikasi

Aksesori

Termasuk: Gelas ukur, Spatula

Negara asal

Buatan: Cina

Layanan

Garansi 2 tahun di seluruh dunia

Keberlanjutan

Kemasan: > 90% material daur ulang

Panduan Pengguna: 100% kertas daur ulang

Spesifikasi teknis

Panjang kabel: 0,8 m

Frekuensi: 50 Hz

Voltase: 220 volt

Daya: 400 W

Desain

Warna: Emas

Penyelesaian

Bahan bodi utama: Logam
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