
 

 

Philips Daily Collection
Nồi cơm điện

Lòng nồi 5 lớp
Dung tích lớn 1 lít
Giữ ấm trong 5 giờ
Bảo hành 2 năm

HD3115/66
Bữa cơm ngon cho cả gia đình

Lòng nồi chống dính 5 lớp bền lâu
Lòng nồi 5 lớp chống dính và chống xước của Philips dẫn nhiệt và giữ hơi nóng đồng đều 
hơn, cho món cơm thơm ngon, mềm nóng lên tới 5 giờ.

Designed for convenience

• Dung tích lớn hơn 1 lít phục vụ đến 12 người

Extra thick 5-layer inner pot

• Lớp tráng chống trầy tiên tiến đảm bảo sử dụng nồi bền lâu

• Lớp tráng chống dính có độ bóng cao để dễ dàng làm sạch

• Lớp ngoài chứa các thành phần bằng đồng để nấu chín đồng đều

Advanced cooking system

• Hợp kim dày hơn đảm bảo cho mỗi hạt gạo được nấu chín hoàn hảo

• Hệ thống nhiệt thông minh nấu cơm đều hơn

• Giữ ấm tự động đến 5 giờ



 

Lớp tráng chống trầy tiên tiến
Lớp tráng chống trầy tiên tiến đảm bảo sử dụng nồi 
bền lâu

Lớp tráng chống dính có độ bóng cao
Lớp tráng chống dính có độ bóng cao để dễ dàng làm 
sạch

Nấu chín đều
Lớp ngoài chứa các thành phần bằng đồng để nấu 
chín đồng đều

Hệ thống nhiệt thông minh
Hệ thống nhiệt thông minh nấu cơm từ mọi hướng, 
đem đến hương vị ngon cho từng hạt gạo.

Hợp kim dày hơn
Hợp kim dày hơn đảm bảo cho mỗi hạt gạo được nấu 
chín hoàn hảo

Giữ ấm tự động
Chức năng giữ ấm sẽ tự động tiến hành sau khi cơm 
được nấu chín và đảm bảo là cơm luôn nóng và mềm 
đến 5 giờ.

Dung tích 1 lít
Dung tích lớn hơn 1 lít, lý tưởng để phục vụ cho 12 
người.
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Xuất xứ
• Được sản xuất tại: Trung Quốc

Phụ kiện
• Bao gồm: Cốc đo lường, Kẹp gắp thức ăn

Thông số kỹ thuật
• Điện áp: 230 V
• Nguồn: 800 W
• Chiều dài dây: 0,8 m
• Tần số: 50 Hz

Thiết kế
• Màu sắc: Xám, Trắng

Thông số chung
• Loại nắp: Cố định

Hoàn thiện
• Vật liệu thân chính: Nhựa

Dịch vụ
• Bảo hành 2 năm toàn cầu

Bền vững
• Đóng gói: Nguyên liệu tái chế > 90%
• Hướng dẫn sử dụng: 100% giấy tái chế
•

Các thông số
Nồi cơm điện
Lòng nồi 5 lớp Dung tích lớn 1 lít, Giữ ấm trong 5 giờ, Bảo hành 2 năm
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