
 

 

Philips
Riskoker

Kanne
10 kopper risgrafikk

HD4729
Mer liv i hver bolle

Smart og automatisk riskoking
Ernæring er det viktigste elementet for å holde seg frisk. Philips' automatiske 
riskokingsprogrammer bevarer friskheten og næringsstoffene i hver bolle med ris.

Smart og automatisk koking
• Automatisk riskoking
• Automatisk hold varm-funksjon holder risen frisk i 12 timer.

Enkel å bruke
• Ettrykksknapp for enkel kontroll

Det ypperste innen anvendelighet
• Enkel utforming av lokk for enkel og trygg tilgang
• Innvendig teflonbelagt gryte som er enkel å rengjøre
• Håndtak som er enkelt å ta tak i
• Vannivåindikator som er enkel å lese av
• Avtakbar nettledning for anvendelig oppbevaring



 Automatisk riskoking
Riskoking og nyttig hold varm-funksjon

Automatisk 12-timers hold varm-
funksjon
Bruk hold varm-funksjonen til å holde risen varm i en 
lengre periode. Når kokeprosessen er ferdig, slår 
riskokeren seg automatisk over i hold varm-modus.

Ettrykksknapp
Ettrykksknapp for å kontrollere koking eller hold 
varm-funksjon, med tydelig lys på panelet for å vise 
statusen.

Enkel utforming av lokk
Kald overflate, enkel tilgang med integrert håndtak

innvendig teflonbelagt gryte

Spesialbelagt med teflonbelegg som er mer holdbart 
og enkelt å rengjøre.

Håndtak som er enkelt å ta tak i
Praktisk for å bære riskokeren ut av kjøkkenet, eller 
for å servere ris i spisestuen.

vannivåindikator

Gjennomsiktig vannivåmerking viser kapasiteten og 
ris/vann-forholdet

Avtakbar nettledning for anvendelig 
oppbevaring
Avtakbar nettledning for anvendelig oppbevaring
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Generelle spesifikasjoner
• Automatisk riskoking
• 12-timers hold varm-funksjon
• Ettrykksfunksjon
• Innvendig gryte med slippbelegg for enkel 

rengjøring
• Håndtak som er enkelt å ta tak i
• Avtakbar nettledning for anvendelig oppbevaring
• Vannivåindikator

Tekniske spesifikasjoner
• Kapasitet: 1,8/10 Liter/kopper
• Kapasitet for innvendig gryte: 5 liter
• Ledningslengde: 1,0 m
• Spenning: 220 V

• Frekvens: 50 Hz
• Wattforbruk: 700 W

Designmessige spesifikasjoner
• Materialer i hoveddelen: hoveddel - metall,; lokk - 

plast/metall
• Tilgjengelige farger: hvit m/ris
• Vekt, apparat: 3,5 kg
• Vekt (inkl. emballasje): 3,7 kg

Ekstrautstyr
• Damprist i plast
• Risskje
• Målebeger
•

Spesifikasjoner
Riskoker
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