
 

 

Philips
Riisinkeitin

Kulho
10 kuppia rungossa riisikuvia

HD4729
Terveyttä jokaisessa kulhollisessal

Älykästä riisin keittämistä automaattisesti
Ravinto on tärkein tekijä terveyden kannalta. Philipsin automaattiset riisinkeitto-ohjelmat 
säilyttävät riisin tuoreuden ja ravintoaineet.

Älykästä keittämistä automaattisesti
• Automaattista riisin keittämistä
• Automaattinen lämpimänäpitotoiminto pitää riisin lämpimänä 12 tuntia

Helppokäyttöinen
• Helppo hallinta yhdellä painalluksella

Todellista käyttömukavuutta
• Yksinkertainen kansi helppoon ja turvalliseen käyttöön
• Helposti puhdistettava tarttumaton kulho
• Helppokäyttöinen kahva
• Helppolukuinen vesimäärän ilmaisin
• Irrotettava virtajohto helpottaa säilyttämistä



 Automaattista riisin keittämistä
Keitä riisiä ja pidä se lämpimänä

Automaattinen toiminto pitää riisin 
lämpimänä jopa 12 tuntia
Lämpimänäpitotoiminnolla riisi säilyy lämpimänä 
pitempään. Kun riisi on keitetty, keitin siirtyy 
automaattisesti lämpimänäpitotilaan

Yhden painalluksen painike
Ohjaa keittämistä tai pidä lämpimänä yhdellä 
painalluksella. Paneelin selkeä valo osoittaa 
keittämisen tilan

Yksinkertainen kansi
Viileä pinta, helppo käyttää ja kiinteä kahva

tarttumattomaksi käsitelty kulho

Tarttumattomaksi käsitelty pinta on kestävä ja 
helposti puhdistettava

Helppokäyttöinen kahva
Helpottaa riisinkeittimen kuljettamista pois keittiöstä 
tai tarjoilemista ruokailuhuoneessa

vesimäärän ilmaisin

Selkeä vesimäärän ilmaisin osoittaa kapasiteetin ja 
riisin ja veden suhteen

Irrotettava virtajohto helpottaa 
säilyttämistä
Irrotettava virtajohto helpottaa säilyttämistä
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Yleiset tiedot
• Automaattista riisin keittämistä
• Pitää riisin lämpimänä jopa 12 tuntia
• Käyttö yhdellä painikkeella
• Helposti puhdistettava tarttumaton kulho
• Helppokäyttöinen kahva
• Irrotettava virtajohto helpottaa säilyttämistä
• Vesimäärän ilmaisin

Tekniset tiedot
• Kapasiteetti: 1,8/10 Litraa/kuppia
• Sisäkulhon tilavuus: 5 litraa
• Johdon pituus: 1,0 m
• Jännite: 220 V

• Taajuus: 50 Hz
• Teho: 700 W

Muotoilutiedot
• Pääosien materiaalit: runko-metalli, kansi-muovi/

metalli
• Värit: valkoinen (riisi)
• Laitteen paino: 3,5 kg
• Paino (pakattuna): 3,7 kg

Lisätarvikkeet
• Muovinen höyrytyskori
• Riisikauha
• Mittamuki
•
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