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Quebre a rotina
Com 30 variedades

A panela Variety da Philips é fornecida com uma quantidade imbatível de menus,

um painel Smartouch revolucionário que o guia nos cozinhados e um conjunto de

acessórios específicos, para surpreender a sua família com refeições diferentes

todos os dias

Cozinhe arroz de forma inteligente e automática

Controlo de inteligência artificial para refeições frescas e nutritivas

Caçarola interior extra grossa para uma aquecimento mais uniforme

30 variedades diferentes para diferentes cozinhados

6 menus asiáticos para arroz e sopa deliciosos

24 menus europeus maximizam a variedade

Controlo Smartouch simplifica a experiência de cozinhar

Guia audiovisual passo a passo

Design de painel avançado através da navegação táctil

LCD com retroiluminação colorida e texto e animações

A melhor conveniência

Acessórios específicos para iogurte e pudim

Caçarola interior com pegas frias ao toque para acesso fácil

Tampa interior amovível e lavável
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Destaques

Controlo de IA

Mecanismo de aquecimento e controlo da

temperatura computorizados para cozinhados

óptimos em vários programas

Caçarola interior extra grossa

O ferro fundido extra grosso e o revestimento

interior da natureza do alumínio asseguram

que é gerada uma elevada potência de

aquecimento e que a caçarola é aquecida

uniformemente

6 menus asiáticos

Menu de arroz inclui arroz simples, dose

pequena de arroz simples, arroz para sushi,

arroz de açafrão e arroz basmati. Sopa: Tom

Yum Goong

24 menus europeus

Dispõe de 24 variedades de menus europeu,

incluindo: -Risotto de cogumelos -Paella -Bife

Bourrguignon -Goulash -Pout Basquaise -

Spezzatino di carne -Tortilha -Compota de

frutos doces -Chutney de maça condimentado

-Papas de aveia -Iogurte -Cheesecake -Bolo

de chocolate -Pudim -Cevadinha -Creme de

cogumelos -Minestrone -Sopa de marisco -

Cogumelos e frango -Bolonhesa -Gumbo de

marisco

Guia passo a passo

Cada programa para cozinhar é acompanhado

por um guia audiovisual passo a passo para o

ajudar na preparação do prato. O utilizador

pode simplesmente seguir as instruções

apresentadas no ecrã. Este disponibiliza quatro

definições de idiomas para o guia de texto.

LCD com retroiluminação colorida

LCD com retroiluminação colorida indica

claramente os diferentes estados dos

alimentos (preparação a branco; cozer/aquecer

a vermelho; manter quente a verde). Este

apresenta textos e animações para guiar o

utilizador por todos os passos de preparação

dos alimentos.

Acessórios específicos

Inclui acessórios específicos para receitas de

culinária exclusivas, incluindo iogurte e pudim.

O design amovível do tabuleiro para vapor

permite a sua separação, de forma a poder ser

utilizado como suporte em plástico e a

satisfazer diferentes necessidades culinárias.

Todos os acessórios são empilháveis para uma

arrumação cómoda.

Tampa interior amovível

Lave a tampa interior frequentemente para

evitar odores. Basta remover a tampa interior

do aparelho e limpá-la cuidadosamente.

Caçarola interior com pegas

É fácil remover a caçarola interior quando

cozinha diferentes pratos.
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Especificações

Especificações gerais

Controlo de inteligência artificial

Função de aquecimento para arroz

Cozinhar dose pequena de arroz

Manter quente durante 12 horas

Guia passo a passo

Painel de controlo com sensor táctil

Visor LCD com retroiluminação colorida

Temporizador fácil de programar

Caçarola interior duradoura e extra grossa

garante resultados uniformes

Caçarola interior anti-aderente fácil de

limpar

Caçarola interior com pegas

Design avançado da tampa

Acessórios de cozinha específicos

Tampa interior amovível

Abertura para evitar derrames

Pega articulada para transporte fácil

Indicador do nível de água

Cabo de alimentação amovível para

arrumação fácil

Reserva para memória em falhas de energia

Especificações de design

Materiais da estrutura principal: PP

Peso aparelho: 5,18 kg

Peso (incl. embalagem): 7,5 kg

Cor(es): Estrutura branca, painel preto

Largura: 287 mm

Altura: 289,7 mm

Profundidade: 249,4 mm

Acessórios

Colher para o arroz

Concha de sopa

Copo medidor

Tabuleiro de vapor plástico

Copo para iogurte

Especificações técnicas

Capacidade: 1,8/10 Litros / chávenas

Capacidade da caçarola interior: 5 litros

Comprimento do cabo: 1,0 m

Voltagem: 230 V

Frequência: 50 Hz

Potência: 900 W
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