
 

 

Philips Viva Collection
Nồi cơm điện Fuzzy Logic

5L (dung tích nồi trong)

1,8L (dung tích gạo tối đa)
10 chén gạo
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Cơm có vị thơm ngon, như trong ký ức của bạn!

Chương trình thông minh mang đến cho món cơm hương vị tuyệt vời nhất

Nồi cơm điện đa năng của Philips là lựa chọn lý tưởng để nấu nhiều món ăn ngon miệng 
và tốt cho sức khỏe. Nồi có 7 chức năng dễ sử dụng khác nhau và lồng nồi vàng 5 lớp có 
thể truyền nhiệt đều đặn, mang đến cho món cơm hương vị tuyệt vời nhất

Smart and automatic cooking

• Tự động giữ ấm để giữ cơm tươi ngon trong 12 tiếng

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

Extra thick 5-layer inner pot

• Lớp tráng chống dính và chống trầy giúp dễ làm sạch

• Lồng nồi vàng 2,0mm có 5 lớp

Bảy chức năng dễ sử dụng khác nhau

• Chương trình đặt sẵn tự động với các chức năng mạnh mẽ

• 6 chức năng được tối ưu hóa và chức năng hâm nóng



 

Dễ điều khiển để có những bữa ăn ngon
Cơ chế làm nóng điện toán hóa của nồi cơm điện 
Philip và điều khiển nhiệt độ giúp có được kết quả 
nấu ăn tối ưu với nhiều chương trình khác nhau.

Tự động giữ ấm trong 12 tiếng

Dùng chức năng giữ ấm để giữ ấm cơm được lâu 
hơn. Khi nấu xong, nồi cơm điện tự động chuyển 
sang chế độ giữ ấm

Chương trình đặt sẵn tự động

Chương trình đặt sẵn tự động với các chức năng 
mạnh mẽ để đảm bảo có được kết quả tối ưu.

6 chức năng được tối ưu hóa
6 chức năng được tối ưu hóa cho các món cơm và 
món ăn khác nhau, cùng với chức năng hâm nóng để 
có cơm tươi ngon ngay lập tức.

Lồng nồi vàng 2,0mm
Lồng nồi vàng 2,0mm có 5 lớp để dẫn nhiệt đều và 
nấu ngon hơn.

Lớp tráng chống dính
Lớp tráng chống dính và chống trầy đảm bảo lồng nồi 
bền và dễ làm sạch.
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Thông số kỹ thuật thiết kế
• Màu sắc bảng điều khiển: Vàng champagne
• Vật liệu thân chính: Nhựa
• Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 370x290x250 mm
• Màu: Trắng
• Trọng lượng thiết bị: 4,8 kg

Phụ kiện
• Khay hấp bằng nhựa
• Cốc đo lường

• Muôi cơm
• Muỗng súp

Thông số kỹ thuật
• Điện áp: 220~240 V
• Chiều dài dây: 1,2 m
• Công suất: 860 W
• Tần số: 50 Hz
• Dung tích: 1,8, 10 Lít / cốc
•

Các thông số
Nồi cơm điện Fuzzy Logic
5L (dung tích nồi trong) 1,8L (dung tích gạo tối đa), 10 chén gạo

http://www.philips.com

