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Lemmikroogade kiire ja lihtne valmistusviis
Võrratult maitsvad supid, liha, pasta ja koogid
Philipsi uutel õhkfritüüridel Multicooker on nutikas temperatuuriregulaator, mis tagab lemmikroogade lihtsa
valmistamise. Kasutamist lihtsustab pealmine eesmine juhtpaneel.
Nutikas ja automaatne toiduvalmistamine
Nutikad ja autom. toiduvalmistamise programmid parima lõpptulemuse tagamiseks*
Toidu soojanahoidmise funktsioon hoiab road värsked 24 tunni jooksul
Tänu sisseehitatud mikroprotsessorile on toiduvalmistamine lihtne
Nõudepesumasinas pestav ja külgevõtmatu sisemine pott
Eriti paks 2,0 mm sisemine pott juhib soojust ühtlaselt
Roostevabast terasest väliskest lihtsaks puhastamiseks
3D soojendus ühtlaseks soojendamiseks ja tõhusamaks soojana hoidmiseks
Ülim kasutusmugavus
Kaarjas käepide lihtsaks kandmiseks
24-tunnine lihtsasti programmeeritav eelseadistustaimer
12 erinevat tervislikku valikut
Rohkem maitset igale roale
Ülim kasutusmugavus ja -lihtsus
Eemaldatav auruava puhastamise hõlbustamiseks
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Esiletõstetud tooted
Nutikad ja autom. toiduvalm. progr.*
Optimaalne lõpptulemus riisi valmistamisel.

Eriti paks 2,0 mm sisemine pott

Toidu soojana hoidmine

Eriti paks 2,0 mm sisemine pott juhib soojust
ühtlaselt ja valmistab maitsvamaid roogasid.

Kasutage soojanahoidmise funktsiooni selleks,
et hoida riisi või roogasid kauem värskena,
ilma toitaineid ja maitset kaotamata.
Küpsetusprotsessi lõppedes lülitub Multicooker
automaatselt ümber soojana hoidmise
režiimile.

Sisseehitatud mikroprotsessor

Sisseehitatud mikroprotsessor tagab
lemmikroogade lihtsa valmistamise.

Kaarjas käepide lihtsaks kandmiseks

Nõudepesumasinas pestav
Rohkem maitset igale roale

Philips Multicookerit on mugav ja ohutu
köögist välja kanda ning toitu söögitoas
serveerida.
Nõudepesumasinas pestav ja külgevõtmatu
sisemine pott

24-tunnine lihtsasti programmeeritav

Roostevabast terasest väliskest

Rohkem maitset igale roale
Eemaldatav auruava
Eemaldatav auruava puhastamise
hõlbustamiseks
3D soojendussüsteem

Roostevabast terasest korpuse kest on laitmatu
ja kergesti puhastatav.

24-tunnine lihtsasti programmeeritav
eelseadistustaimer tagab, et road ja toit
saavad õigeaegselt valmis.

Multicookerit ümbritseb soojendussüsteem,
mis koosneb peal olevast ja ümbritsevast
küttekehast ning põhjas olevast
põhiküttekehast; see 3D soojendussüsteem
tagab ühtlase soojendamise, tõhusama
soojana hoidmise ja paremad
küpsetustulemused.
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Spetsiﬁkatsioon
Üldine spetsiﬁkatsioon
Ülessoojendamise funktsioon: roogade
koheseks värskendamiseks
Kaarjas käepide lihtsaks kandmiseks
Eemaldatav toitejuhe mugavaks
hoiundamiseks
Vastupidav, eriti paks sisemine pott tagab
ühtlase tulemuse
Üle serva voolamist takistav ava
Mälu varundamine elektrikatkestuse korral
Nõudepesumasinas pestav sisemine pott
Taimeri režiim tagab, et: road saavad valmis

siis, kui seda soovite
Kergesti puhastatav külgevõtmatu pinnaga
sisemine pott
Projektlahenduse spetsiﬁkatsioon
Põhikorpuse materjalid: PP
Värvus(-ed): roostevaba teras
Juhtpaneeli värvus: hõbedane
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Tarvikud
Plastist aurutusalus
Mõõtenõu
Spaatel
Kulp: Y
Tehnilised andmed
Pinge: 220–240 V
Sagedus: 50 Hz
Aktiivvõimsus: 980 W
Juhtme pikkus: 1,2 m
Mahutavus: 5 l

