
 

 

Philips Avance Collection
Nồi cơm điện

Fuzzy Logic
1,0 lít
6 chén gạo

HD3030/00
Giữ lại sự tươi ngon, luôn có cơm ngon nhất

Cài đặt nấu thông minh, tự động cho hiệu quả tối ưu
Nồi cơm điện đa năng mới của Philips với các cài đặt nấu thông minh giúp kiểm soát nhiệt 
độ thích hợp, không làm mất đi độ tươi ngon và chất dinh dưỡng. Bảng điều khiển nằm 
ở mặt trước của nồi giúp dễ sử dụng hơn.

Vô cùng tiện nghi

• Quan sát rõ ràng thông qua màn hình hiển thị kỹ thuật số cực lớn

• Công nghệ 6F tự bảo vệ và kéo dài tuổi thọ của nồi

Smart and automatic cooking

• Chế độ giữ ấm Dinh Dưỡng để giữ cơm tươi ngon trong 12 tiếng

• Điều khiển Fuzzy Logic cho phép có được bữa ăn tươi ngon và dinh dưỡng

• Chức năng hâm nóng để có ngay lập tức cơm thật tươi ngon

• Bộ hẹn giờ đặt sẵn trong 24 giờ đảm bảo bữa ăn luôn đúng giờ

• Sao lưu bộ nhớ khi gián đoạn nguồn điện

Smart and automatic cooking

• Cài đặt nấu thông minh gồm 6 bước độc đáo

Vô cùng tiện nghi

• Tay cầm xách giúp vận chuyển dễ dàng



 

Lồng nồi 5 lớp 1,5mm

Lồng nồi 5 lớp 1,5mm giúp làm nóng đều và 

cơm nấu ngon hơn.

Bộ hẹn giờ đặt sẵn trong 24 giờ

Bộ hẹn giờ đặt sẵn trong 24 giờ, dễ lập trình, 

đảm bảo bữa ăn luôn đúng giờ.

3 menu món ăn

3 menu món ăn cung cấp nhiều món ăn bổ 

dưỡng hơn.

Công nghệ 6F

Công nghệ 6F tự bảo vệ và kéo dài tuổi thọ của 

nồi

Sao lưu bộ nhớ

Sao lưu bộ nhớ khi gián đoạn nguồn điện

Quan sát rõ ràng

Quan sát rõ ràng thông qua màn hình hiển thị 

kỹ thuật số cực lớn

Nắp thông hơi có thể tháo rời

Thường xuyên rửa nắp thông hơi để loại bỏ 

cặn bẩn. Chỉ cần tháo nắp thông hơi ra khỏi nắp 

trên của thiết bị và lau kỹ

Tự động giữ ấm trong 12 tiếng

Dùng chức năng giữ ấm để giữ ấm cơm hoặc 

món ăn được lâu hơn mà không làm mất vị và 

dinh dưỡng của thức ăn. Khi nấu xong, nồi cơm 

điện tự động chuyển sang chế độ giữ ấm

Chức năng hâm nóng để có cơm tươi 

ngon

Sử dụng chế độ hâm nóng của nồi cơm điện áp 

suất Philips để hâm nóng cơm đã bị nguội.

Tay cầm xoay

Tiện lợi và an toàn khi mang nồi cơm điện 

Philips ra khỏi phòng bếp, hoặc phục vụ cơm 

trong phòng ăn.

Cài đặt nấu thông minh gồm 6 bước độc 

đáo

Cài đặt nấu thông minh gồm 6 bước độc đáo 

đảm bảo cơm tơi xốp hơn

Điều khiển Fuzzy Logic

Cơ chế làm nóng điện toán hóa của chiếc nồi 

cơm điện Philip và điều khiển nhiệt độ giúp có 

được kết quả nấu ăn tối ưu với nhiều chương 

trình khác nhau.
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Thông số kỹ thuật thiết kế
• Vật liệu thân chính: nhựa PP
• Màu sắc bảng điều khiển: Bạc
• Màu: Trắng
• Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 

344X245X210 mm
• Trọng lượng (gồm cả bao gói): 3,0 kg

Phụ kiện
• Khay hấp bằng nhựa
• Cốc đo lường
• Môi: .
• Muôi cơm

Thông số kỹ thuật
• Điện áp: 220-240 V

• Chiều dài dây: 1,2 m
• Công suất: 600 W
• Tần số: 50-60 Hz
• Dung tích: 1,0 Lít / cốc
• Dung tích lồng nồi: 3L

Thông số chung
• Lồng nồi chống dính dễ làm sạch
• Tay cầm xách giúp vận chuyển dễ dàng
• Lỗ thông chống tràn
• Sao lưu bộ nhớ khi gián đoạn nguồn điện
• Lồng nồi có thể rửa bằng máy rửa chén bát
• Các cài đặt thông minh và tự động cho kết quả tối 

ưu*
• Bộ hẹn giờ dễ lập trình
•
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