
 

 

Philips
Rice cooker

HD4743/00
5,5 cangkir

HD4743/00
Lebih bergizi dalam setiap piring

Proses memasak terkontrol Fuzzy Logic yang cerdas dan otomatis

Nutrisi adalah unsur terpenting agar tetap sehat. Penanak nasi Philips dilengkapi dengan 
program memasak cerdas dan otomatis untuk mengendalikan suhu yang tepat agar 
kesegaran dan gizi dipertahankan lebih baik dan tidak hilang.

Memasak cerdas dan otomatis
• Menjaga Nutrisi Hangat memastikan nasi tetap segar selama 12 jam
• Kontrol Fuzzy Logic untuk makanan yang segar dan bergizi
• Fungsi pemanas ulang agar nasi hangat seketika

Memasak cerdas dan otomatis
• 2 menu menanak nasi
• 4 menu makanan untuk variasi yang lebih sehat
• Program khusus untuk memasak dalam porsi kecil

Paling praktis
• Durable, extra-thick non-stick innerpot
• Desain tutup modern untuk akses yang mudah dan aman
• Pegangan agar mudah dibawa

Mudah dioperasikan
• LCD yang mudah dibaca dengan tampilan jam dan timer
• Timer yang mudah diprogram memastikan nasi dan makanan siap tepat waktu



 Kontrol Fuzzy Logic
Mekanisme pemanas terkomputerisasi pada 
penanak nasi Philips dan kontrol suhu untuk 
hasil memasak optimal dengan program 
berbeda.

2 menu menanak nasi

Menu nasi mencakup: menanak nasi biasa dan 
cepat

4 menu makanan
Memiliki beragam menu memasak, termasuk 
bubur, sup, kukus, memasak lambat/Pau Fan 
(Pau Fan hanya untuk wilayah Cina)

Fungsi pemanas ulang agar nasi hangat
Gunakan mode pemanas ulang pada penanak 
nasi presto Philips untuk menghangatkan nasi 
yang dingin.

memasak dalam porsi kecil
Program memasak dalam jumlah kecil hanya 
untuk menu nasi

12 jam tetap hangat otomatis

Gunakan fungsi penghangat untuk menjaga nasi 
atau makanan tetap hangat untuk waktu yang 
lebih lama, tanpa kehilangan nutrisi dan 
citarasa. Apabila proses menanak nasi selesai, 
rice cooker otomatis beralih ke mode 
penghangat

LCD yang mudah dibaca dengan 
tampilan jam dan timer
LCD yang mudah dibaca dengan tampilan jam 
dan timer

Timer yang mudah diprogram

Gunakan timer untuk fungsi memasak nasi dan 
mode mengukus, merebus, memasak bubur, 

dan memasak sup. Timer dapat diprogram 
hingga 23 jam

Desain tutup canggih
Permukaan dingin, mudah diakses dengan satu 
sentuhan tombol

Periuk bagian dalam anti lengket yang 
awet dan ekstra-tebal

Durable, extra-thick non-stick innerpot

Pegangan

Penanak nasi Philips praktis dan aman dibawa 
dari dapur, atau untuk menyajikan nasi di ruang 
makan.
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Spesifikasi teknis
• Panjang kabel: 1,0 m
• Voltase: 220-240 V
• Watt: 600 W
• Frekuensi: 50/60 Hz
• Kapasitas: 1,0/5,5 Litres / cups
• Kapasitas panci: 3 Liter

Spesifikasi umum
• Fungsi pemanas ulang untuk: nasi hangat seketika
• Pegangan agar mudah dibawa
• Kabel listrik lepas-pasang agar mudah disimpan
• Periuk bagian dalam yang awet dan ekstra tebal 

memastikan hasil yang merata
• Desain tutup modern untuk akses yang mudah dan 

aman
• Lubang pencegah luapan
• Memori cadangan bila listrik mati
• Periuk bagian dalam aman untuk mesin cuci piring
• Mode timer memastikan: nasi siap dihidangkan 

kapan pun Anda inginkan
• Periuk bagian dalam anti lengket dan mudah 

dibersihkan

• Fungsi tetap hangat yang baik untuk gizi menjaga 
nasi tetap segar selama 12 jam

• LCD besar dengan tampilan jam dan timer
• Kontrol Fuzzy Logic untuk makanan segar dan 

bergizi
• Program khusus untuk memasak dalam porsi kecil
• Pilihan multi-menu*

Aksesori
• Baki uap plastik
• Sendok nasi
• Gelas ukur
• Sendok sup

Spesifikasi desain
• Tinggi: 215 mm
• Bahan bodi utama: Plastik - PP
• Warna: Putih mengkilap
• Lebar: 320 mm
• Berat alat: 3,1 kg
• Lebar: 249 mm
• Berat (termasuk kemasan): 3,8 kg
•
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