Multicooker
AutoCook Pro MUC88B68
Multi Cooker
μεταλλικό / μαύρο
MUC88B68

Όλοι μπορούν να μαγειρέψουν! Το
υποσχόμαστε! Γρήγορα και εύκολα απολαύστε μία μεγάλη ποικιλία γευμάτων
και γλυκών με το AutoCook
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Συνδυάζει λειτουργία χύτρας ταχύτητας και επαγωγικής εστίας
για γρήγορα και γευστικά αποτελέσματα
Εύκολο μαγείρεμα με το πάτημα ενός κουμπιού: 50
προγράμματα συνταγών με καθοδήγηση βήμα προς βήμα
Περισσότερες από 100 συνταγές: δωρεάν βιβλίο συνταγών για
την προετοιμασία και το μαγείρεμα μιας τεράστιας ποικιλίας
φαγητών και γλυκών - διαθέσιμο και σε App
Εξοικονομήστε χρόνο όσο μαγειρεύετε: χάρη στην αυτόματη
διαδικασία μαγειρέματος μπορείτε να κάνετε άλλα πράγματα,
χωρίς να χρειάζεται να είστε πάνω από τη συσκευή
Ποσότητα φαγητού για όλη την οικογένεια: 5lt αντικολλητικό
σκεύος που πλένεται στο πλυντήριο πιάτων

Τεχνικά στοιχεία
Διαστάσεις του προϊόντος (Υ x Π x Β) (mm) :
300 x 320 x 400
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxΒ) mm :
365 x 355 x 440
Διαστάσεις παλέτας (cm) :
210 x 80 x 120
Ποσότητα ανά μονάδα συσκευασίας :
1
Τυποποιημένος αριθμός μονάδων ανά παλέτα :
25
Καθαρό βάρος (kg) :
7,9
Μεικτό βάρος (kg) :
9,1
Ονομαστική ισχύς (W) :
1200
Τάση (V) :
220-240
Συχνότητα (Hz) :
50/60
Πιστοποιητικά έγκρισης :
CE
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Aσφάλεια

- Υψηλά πρότυπα ασφαλείας: αυτόματη απενεργοποίηση στο
τέλος του προγράμματος

- Ασφάλεια για παιδιά (κλείδωμα οθόνης ελέγχου)
- Cool touch υλικό
- Λαστιχένια ποδαράκια για πάντα σταθερή συσκευή

Εξαιρετικά αποτελέσματα

- Αυτόματα προγράμματα με προεπιλεγμένη ένταση ατμού για

γευστικά και υγιεινά αποτελέσματα. Δύο επίπεδα έντασης
εγγυώνται τέλεια αποτελέσματα για μαλακά και σκληρά τρόφιμα

- Ακριβής ρύθμιση θερμοκρασίας με βήματα των 5°C για άψογα
αποτελέσματα μαγειρέματος

- Ισχύς 1200W
Eυελιξία

- Με 50 αυτόματα προγράμματα και πολλούς τρόπους

λειτουργίας: μαγειρεύει, ροδίζει, τηγανίζει, ετοιμάζει το κρέας
όπως το θέλετε (sous-vide)

- Βιβλίο με περισσότερες από 100 συνταγές και App με συνταγές
που προσθέτονται συνεχώς

Άνεση

- Προσωπική ρύθμιση (my recipe): Δημιουργήστε τις δικές σας
αγαπημένες συνταγές ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία και τον
χρόνο λειτουργίας

- Δύο προσωπικά προγράμματα με λειτουργία μνήμης:
Δημιουργήστε δικά σας προγράμματα ρυθμίζοντας
θερμοκρασία, χρόνο λειτουργίας και πίεση ατμού

- Χρονοδιακόπτης: Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα που
επιθυμείτε να ολοκληρωθεί το μαγείρεμα

- Διατήρηση λειτουργίας θερμότητας
- Εύκολος καθαρισμός: όλα τα εξαρτήματα πλένονται στο

πλυντήριο πιάτων (μπολ, δίσκος για μαγείρεμα στον ατμό,
σπάτουλα, κουτάλι κοκ)

- Χειρολαβή για εύκολη μεταφορά: Πάρτε μαζί σας το AutoCook
στο εξοχικό, σε άλλο σπίτι, στις διακοπές

Υλικό / Σχεδιασμός

- Αντικολλητικό μπολ με επίστρωση Teﬂon για εύκολο καθαρισμό
και καλή διανομή της θερμότητας

- Όλα τα πλαστικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα είναι χωρίς
Δισφαινόλη Α (BPA free)

Eξαρτήματα που περιλαμβάνονται

- Καλάθι δύο επιπέδων για μαγείρεμα στον ατμό δύο

διαφορετικών υλικών ταυτόχρονα (πχ κρέας και λαχανικά)

- Καλάθι για τηγάνισμα
- Σπάτουλα και κουτάλι
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