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10 chávenas

Decoração com alimentos

 
HD4702/80

Arroz com um toque especial
Cozinhe arroz de forma inteligente e automática

A nutrição é o principal alicerce da saúde. Os programas automáticos da Philips para cozinhar arroz, preservam

a frescura e os nutrientes de cada taça de arroz.

Cozinhe arroz de forma inteligente e automática

Manutenção automática da temperatura, mantém o arroz fresco durante 12 horas

Cozinhar arroz, automático

Fácil de utilizar

Botão de um toque para controlo fácil

A melhor conveniência

Cabo de alimentação amovível para arrumação fácil

Pega integrada

Tacho interior antiaderente fácil de limpar

Indicador do nível de água de fácil leitura



Panela de cozer arroz HD4702/80

Destaques Especificações

Manutenção automática da temperatura

durante 12 horas

Utilize a função de manutenção da

temperatura para manter o arroz quente

durante mais tempo. Quando terminar de

cozinhar, a panela activa automaticamente a

função de manutenção da temperatura

Pega integrada

Ideal para transportar a panela ou para servir

arroz na sala de estar

Botão de um toque

Botão de um toque para o controlo do

cozinhado ou da temperatura, com iluminação

nítida no painel para a apresentação do estado

cuba interior antiaderente

Revestimento especial em material

antiaderente mais resistente e fácil de limpar

indicador do nível de água

A indicação clara do nível da água assinala a

capacidade e a relação arroz-água

 

Especificações gerais

Cozinhado automático para arroz fresco

Manutenção automática da temperatura

durante 12 horas para arroz sempre fresco

Funcionamento com um toque

Tacho interior antiaderente fácil de limpar

Indicador do nível de água de fácil leitura

Acessórios

Tabuleiro de vapor plástico

Colher para o arroz

Copo medidor

Especificações técnicas

Voltagem: 220-240 V

Frequência: 50/60 Hz

Potência: 1000 W

Comprimento do cabo: 1,0 m
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