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Ātrs un vienkāršs veids, kā pagatavot iecienītās maltītes
Gardas zupas, gaļa, pasta un kūkas
Philips jaunajām Multicooker ierīcēm ir vieda temperatūras kontrole, kas nodrošina vieglu iecienīto ēdienu
pagatavošanu. Priekšējais kontroles panelis garantē vienkāršu darbību.
Vieda un automatizēta gatavošana
Viedas un automatizētas gatavošanas programmas optimāliem rezultātiem*
Siltas pārtikas saglabāšana svaigam ēdienam 24 stundu periodā
Iebūvēts mikroprocesors garantē vienkāršu pagatavošanu
Mazg. trauku mašīnā un nepiedegošs iekšējais katls
Īpaši biezs 2,0 mm iekšējais katls vienmērīgi vada siltumu
Nerūsējošā tērauda ārējais apvalks vieglai tīrīšanai
Trīspusējā sildīšana vienmērīgai sildīšanai un efektīvai siltuma saglabāšanai
Visplašākais ērtību klāsts
Nolaižams rokturis ērtai pārvietošanai
24 stundu atlikšanas taimeris
12 dažādas veselīgas programmas
Vairāk garšas katram ēdienam
Visplašākais ērtību klāsts un vienkārša lietošana
Noņemama tvaika atvere vieglai tīrīšanai
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Izceltie produkti
Viedas un autom. gat. progr.*
Vislabākais rīsu un rīsu novārījuma
pagatavošanas rezultāts.

Īpaši biezs 2,0 mm iekšējais katls

Siltas pārtikas saglabāšana

Īpaši biezs 2,0 mm iekšējais katls vienmērīgi
vada siltumu un pagatavo gardākus ēdienus

Iebūvēts mikroprocesors garantē vienkāršu
iecienīto ēdienu pagatavošanu

Izmantojiet siltuma saglabāšanas funkciju, lai
saglabātu rīsus vai ēdienus svaigus ilgāku
laika periodu, nezaudējot barības vielas un
garšu. Kad gatavošanas process ir pabeigts,
Multicooker automātiski pārslēdzas uz siltuma
saglabāšanas režīmu.

Mazg. trauku mašīnā

Vairāk garšas katram ēdienam

Iebūvēts mikroprocesors

Nolaižams rokturis ērtai pārvietošanai

Ērti un droši pārvietojiet Philips Multicooker no
virtuves vai, lai pasniegtu maltīti ēdamistabā
Vienkārša programmēšana 24 stundām
Mazg. trauku mašīnā un nepiedegošs iekšējais
katls

Vairāk garšas katram ēdienam
Noņemama tvaika atvere
Noņemama tvaika atvere vieglai tīrīšanai

Nerūsējošā tērauda ārējais apvalks

Trīspusējā sildīšanas funkcija

24 stundu atl. taimeris nodrošina laicīgu
ēdienu pagatav.

Nerūsējošā tērauda ārējais apvalks ir
izsmalcināts un viegli tīrāms
Multicooker ir aprīkota ar sildīšanas sistēmu,
tostarp sildītāja mezglu augšpusē, sildītāja
mezglu apkārt ierīcei un galveno sildītāja
mezglu apakšā, trīspusējā funkcija vienmērīgai
sildīšanai, efektīvākai siltuma saglabāšanai un
labākiem cepšanas rezultātiem
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Speciﬁkācijas
Vispārējas speciﬁkācijas
Uzsildīšanas funkcija: tūlītējai ēdiena
uzsildīšanai
Nolaižams rokturis ērtai pārvietošanai
Noņemams strāvas vads ērtai uzglabāšanai
Izturīgs, īpaši biezs iekšējais katls nodrošina
vienmērīgu rezultātu
Izšļakstīšanās novēršanas atvere
Atmiņas dublēšana strāvas pārāvuma
gadījumā
Trauku mazgāš. mašīnā mazgājams iekšējais
katls

Taimera režīms nodrošina: ēdienu
pagatavošanu vēlamajā laikā
Viegli tīrāms, nepiedegošs iekšējais katls
Dizaina speciﬁkācijas
Korpusa materiāli: PP
Krāsa(s): Nerūsējošs tērauds
Kontroles paneļa krāsa: sudraboti
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Piederumi
Plastmasas tvaika paplāte
Mērglāze
Lāpstiņa
Kausiņš
Tehniskā speciﬁkācija
Spriegums: 220–240 V
Frekvence: 50 Hz
Jauda: 980 W
Vada garums: 1,2 m
Tilpums: 5 l

