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Teman memasak yang serbaguna
Program cerdas dan otomatis untuk hasil optimal

Penanak nasi multifungsi Philips sangat cocok untuk memasak berbagai hidangan

sehat dan lezat. Alat ini memiliki 10 menu berbeda yang dirancang khusus untuk

berbagai bahan makanan.

Memasak cerdas dan otomatis

Program memasak cerdas dengan 6 langkah unik

Timer pra-setel 12 jam memastikan nasi dan makanan siap tepat waktu

Fungsi pemanas ulang agar nasi hangat seketika

Kontrol Fuzzy Logic untuk makanan yang segar dan bergizi

Fungsi tetap hangat otomatis menjaga nasi tetap segar selama 48 jam

6 variasi kesehatan

Pemanasan 3D untuk panas yang merata dan menjaga kehangatan dengan lebih

efektif

Menu 6 makanan agar lebih banyak variasi sehat

Panci ekstra tebal 2,0 mm menyebarkan panas secara merata

Paling praktis

Tampilan jernih dengan panel tampilan digital ekstra besar

Panci bagian dalam anti lengket mudah dibersihkan

Ventilasi uap lepas-pasang untuk pembersihan mudah

Pegangan agar mudah dibawa



Penanak Nasi Fuzzy Logic HD3038/30

Kelebihan Utama Spesifikasi

Menu 6 makanan

Menu 6 makanan agar lebih banyak variasi

sehat

Tampilan jernih

Tampilan jernih dengan panel tampilan digital

ekstra besar

Sistem pemanasan 3D

Terdapat sistem pemanas yang mengelilingi

penanak nasi, termasuk rangkaian pemanas

pada sisi atas, rangkaian pemanas di

sekeliling, dan rangkaian pemanas utama

pada sisi bawah. Sistem pemanasan 3D untuk

panas yang merata, menjaga kehangatan

dengan lebih efektif, dan memberikan hasil

memasak yang lebih baik

Timer pra-setel 12 jam

Ada juga fungsi timer yang bisa dipra-setel

kapan makanan ingin dimasak. Tekan tombol

'Timer' untuk mengatur waktu dari 2~12 jam.

Fungsi timer dapat dipra-setel hingga 12 jam

sebelumnya untuk memastikan Anda dapat

menikmati makanan tepat saat diinginkan

Fungsi tetap hangat otomatis

Fungsi tetap hangat otomatis menjaga nasi

tetap segar selama 48 jam

Ventilasi uap lepas-pasang

Seringlah mencuci ventilasi uap untuk

menghilangkan kerak. Lepas ventilasi uap dari

tutup atas perangkat dan bersihkan

menyeluruh

Panci ekstra tebal 2,0 mm

Panci ekstra tebal 2,0 mm menyebarkan panas

secara merata dan memasak lebih lezat

Fungsi pemanas ulang agar nasi hangat

Gunakan mode pemanas ulang pada penanak

nasi presto Philips untuk menghangatkan nasi

yang dingin.

Program memasak cerdas dengan 6 langkah

unik

Program memasak cerdas dengan 6 langkah

unik menjamin nasi yang lebih empuk

Spesifikasi desain

Bahan bodi utama: Baja anti karat

Warna: Perak

Warna panel kendali: Putih Perak

Dimensi (P x L x T): 295x375x260 milimeter

Berat alat: 5 kg

Aksesori

Sendok nasi

Sendok sup

Baki uap plastik

Gelas ukur

Spesifikasi teknis

Voltase: 220 volt

Frekuensi: 50 Hz

Watt: 980 W

Panjang kabel: 1,2 m

Kapasitas: 1,8/10 Liter / cangkir

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Hak cipta dilindungi undang-

undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-

waktu tanpa pemberitahuan. Merek

dagang adalah milik Koninklijke

Philips N.V. atau pemiliknya masing-

masing.

Tanggal dikeluarkan

2019‑03‑19

Versi: 1.0.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

