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Multicooker
Nemesacél hatású kivitel / fekete
MUC88B68

Mindenki tud főzni! Ezt megígérjük!
Élvezze a változatos ízeket az AutoCook
segítségével - gyorsan és egyszerűen.
● Gyors és ízletes eredmények gőznyomással a kukta funkcióval,

és erőteljes indukciós technológiával a gyors felfűtés
érdekében.

● Egyszerű főzés gombnyomásra: 50 előre beállított program
lehetővé teszi, hogy változatos ételek szinte maguktól
készüljenek el.

● Több, mint 100 nemzetközi recept: exkluzív receptkönyv
a változatos ételek elkészítéséhez. Mobilalkalmazásként is
elérhető.

● Spóroljon időt főzés közben: az automatikus főzési folyamat
által nincs szükség a főzés felügyeletére, így fordíthatja idejét
más tevékenységekre.

● Az egész család számára elegendő mennyiségek: nagy, 5
literes edény tapadásmentes bevonattal. Mosogatógépben is
tisztítható.

Műszaki adatok
A készülék méretei (mm) :  300 x 320 x 400
A rakodópaletta méretei (cm) :  210 x 80 x 120
Csomagolási mennyiség kartononként :  1
Szabványmennyiség palettánként :  25
Nettó súly (kg) :  7,9
Bruttó súly (kg) :  9,1
Teljesítményigény (W) :  1200
Feszültség (V) :  220-240
Frekvencia (Hz) :  50/60

Beépített tartozék
1 x Spatulya
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Mindenki tud főzni! Ezt megígérjük! Élvezze
a változatos ízeket az AutoCook segítségével
- gyorsan és egyszerűen.

Kiváló eredmények

- Előre beállított nyomással dolgozó programok az ízletes és
egészséges ételek érdekében. A két nyomás szint (alacsony
és magas) optimális eredményt jelentenek puha és kemény
hozzávaló esetében egyaránt.

- Pontos hőmérséklet beállítás 5°C-os lépcsőkkel az optimális
főzési eredmények érdekében.

- Rövid felfűtési idő hála a nagy teljesítményű, 1200 W fűtésnek.

Rugalmasság

- Egy igazi mindenes: főzés, sütés, olajban sütés, sous-vide
funkció, és még sokminden más. Az 50 előre beállított
programmal rengeteg ételt gyorsan és könnyen el lehet
készíteni.

- Receptkönyv több, mint 100 nemzetközi recepttel.

Kényelem

- Személyes funkció (saját recept): alkossa meg a saját kedvenc
receptjét, vagy ételét, az idő és hőmérséklet rugalmas
alakításával.

- Két személyes program memória funkcióval (recept 1 / recept
2): Alkossa meg a saját kedvenc receptjét, vagy ételét, az idő,
hőmérséklet és nyomás rugalmas alakításával, és mentse el
későbbi felhasználásra.

- Időzítő: könnyen programozhatja az AutoCook készüléket,
hogy egy meghatározott időpontban készüljön el az étel.

- Melegentartó funkció

- Könnyű tisztántartás: minden alkatrész mosogatógépben
tisztítható: tál, gőzpároló kosár, spatula és kanál.

- Fogantyú a könnyű szállítás érdekében

Anyag/Dizájn

- Sütőtál tapadásmentes teflon bevonattal a könnyű
tisztíthatóság és a jó hőeloszlás érdekében.

- Minden műanyag alkatrész, amely az étellel érintkezik, BPA
mentes

Beépített tartozékok

- Duplarétegű gőzölő kosár, melyben rugalmasan készíthetünk
akár egy teljes fogást (pl. hús és zöldségek), vagy csak egyes
hozzávalókat.

- Olajban sütő kosár

- Keverő spatula, és kanál

Biztonság

- Magas biztonsági előírások: automatikus kikapcsolás a
kiválasztott program lejárta után

- Gyermekzár, mely a kijelzőt is blokkolja.

- A hideg oldalfalnak köszönhetően nem áll fenn az égés
veszélye.

- Gumi rögítőtalpak az extra stabilitásért.


