Multicooker
Metalik / Siyah
AutoCook Pro
Çok Fonksiyonlu Pişirici

Yemek yapmanın en kolay yolu! Hızlı
ve kolay: Autocook ile sonsuz sayıda
alternatiﬁn keyﬁni çıkarın.

MUC88B68TR

●

●

●

●

●

Düdüklü tencere özelliği sayesinde çabuk ve leziz sonuçlar,
indüksiyonlü ısıtma teknolojisi ile de ısınma sürelerinden
tasarruf
Tek bir buton yardımıyla yemek yapmak artık çok kolay: 50
adet öntanımlı program ile çeşit çeşit yemekleri Autocook sizin
için hazırlasın
Türk ve dünya mutfağından 100'den fazla tarif: Ürüne özel
tarif kitabı ise hediye. Üstelik cep telefonu uygulaması da var!
Yemek pişirirken zamandan kazanın: Diğer işlerinize vakit
ayırın, tomatik pişirme sayesinde yemeğin başında bekleme
derdine son
Bütün aileye yetecek porsiyonlar: Yapışmayan geniş 5l hazne.
Bulaşık makinesinde de yıkanabilir!

Teknik bilgiler

beraberindeki aksesuarlar
1 x Spatüla
Tercihe bağlı aksesuarlar
MAZ8BI :

cihaz ölçüsü (mm) :
Ambalajlı ürün boyutları (mm) :
Palet boyutları (cm) :
Kartondaki ambalaj sayısı :
Paletteki adet miktarı :
Net ağırlık (kg) :
Brüt ağırlık (Kg) :
Bağlantı değeri (W) :
Gerilim (V) :
Frekans (Hz) :
Onay belgesi :

300 x 320 x 400
355 x 350 x 435
210 x 80 x 120
1
25
8,904
9,1
1200
220-240
50/60
CE
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- Gösterge panelini kilitlemek için kısayol ve kazaların önüne
geçmek için çocuk kilidi

- Isı yalıtımlı yüzeyi sayesinde yanma riski yok
- Kauçuk ayakları sayesinde tezgahınızda kaymaz

Yemek yapmanın en kolay yolu! Hızlı ve
kolay: Autocook ile sonsuz sayıda alternatiﬁn
keyﬁni çıkarın.

Mükemmel Sonuçlar

- İki farklı buhar basıncı sayesinde sağlıklı ve lezzetli sonuçlar.

Yumuşak malzemeler için düşük basınç, sert malzemeler için
yüksek buhar basıncı.

- İdeal pişirme sonuçları için 5°C' lik hassas aralıklarla kendi
pişirme sıcaklığınızı ayarlayın.

- 1200 W ile kısacık ısınma süreleri ve yüksek güç!
Kullanışlılık

- Elinden her iş gelir: pişirme, kızartma, fritöz, sous-vide

pişirme ve çok daha fazlası. Ön tanımlı 50 program sayesinde
yemekleriniz kolayca ve hızlıca hazırlanır.

- 100'den fazla tarif içeren yemek kitabı
Konfor

- Kendi programınızı kaydetme (Bana Özel): Pişirme süresini ve
sıcaklığını damak zevkinize göre ayarlayarak favori yemeğinizi
yaratın.

- Hafıza özelliği ile 2 adet kişisel tariﬁnizi kaydedin (program 1 /
program2): Kendi tariﬂerinizi pişirme süresi, pişirme sıcaklığı
ve hatta düdüklü basıncını ayarlayarak tekrar tekrar kullanmak
üzere kaydedin.

- Zamanlayıcı: keyﬁnize göre Autocook'u daha ileri bir zamanda
çalışmaya kolayca ayarlayabilirsiniz.

- Her programa özel sıcak tutma fonksiyonu
- Temizlemenin de en kolay yolu: bütün aksesuarlar bulaşık

makinesinde yıkanabilir: hazne, buhar sepeti, spatula, kaşık ve
fritöz teli

- Kolayca taşımak için tutma yeri
Malzeme / Tasarım

- Mükemmel ısı dağılımı ve kolayca temizlenebilmesi için Teﬂon
kaplama yapışmaz hazne

- Gıda ile temas halinde olan hiç bir yüzey BPA içermez
Aksesuarlar

- Çift katlı buhar sepeti: ister et ve sebzeyi bir arada tek seferde
yapın, ister bütün malzemeleri ayrı ayrı pişirin

- Yağda kızartmak için fritöz sepeti
- Spatula ve karıştırmak için kaşık
Güvenlik

- Yüksek güvenlik: seçili program bittiğinde cihaz otomatik
olarak kapanır
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