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Multicooker

Multicooker
zwart / metaalkleur
MUC88B68

Iedereen kan koken. Dat beloven we!
Snel en eenvoudig - geniet van een grote
variëteit aan gerechten met de AutoCook.
● Snelle en smaakvolle resultaten dankzij de snelkookfunctie met

stoomdruk gecombineerd met krachtige inductie technologie
voor snelle opwarmtijden.

● Eenvoudig koken met slechts een druk op de knop: 50 vooraf
ingestelde programma's voor vele gerechten die iedereen kan
klaarmaken.

● Meer dan 100 internationale recepten in een bijgevoegd
exclusief receptenboek. Ook beschikbaar in een app.

● Bespaar tijd tijdens het koken: dankzij de automatische
programma's hoeft u geen toezicht te houden en kunt u uw tijd
anders benutten.

● Gerechten voor de hele familie dankzij de grote 5 L anti-aanbak
kom. Vaatwasmachinebestendig voor een eenvoudig en snelle
schoonmaak.

Technische Data
Afmetingen van het toestel (mm) :  x x
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :  365 x 355 x 440
Afmetingen van pallet (cm) :  210 x 80 x 120
Verpakkingseenheid :  1
Standaardhoeveelheid per palet :  25
Nettogewicht (kg) :  7,9
Brutogewicht (kg) :  9,1
Vermogen :  1200
Spanning (V) :  220-240
Frequentie (Hz) :  50/60
Keurmerken :  CE

Toebehoren geïntegreerd
1 x Spatel
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Iedereen kan koken. Dat beloven we! Snel
en eenvoudig - geniet van een grote variëteit
aan gerechten met de AutoCook.

Uitstekende resultaten

- Programma's met vooraf ingesteld niveau van stoomdruk voor
heerlijke en gezonde resultaten. 2 niveaus (normale en hoge
druk) voor zowel harde als zachte ingrediënten.

- Nauwkeruige temperatuurinstelling met stappen van 5°C voor
optimale resultaten.

- Aansluitwaarde: 1200 W

Flexibiliteit

- Een echte all-rounder: koken, braden, sous-vide, stomen en
nog veel meer. Dankzij 50 vooraf ingestelde programma's kan
men verschillende gerechten bereiden, snel en makkelijk.

- Inclusief receptenboek met meer dan 100 internationale
recepten.

Comfort

- Persoonlijke instelling (my recipe): creëer je eigen favoriete
recept door het flexibel instellen van de tijd en temperatuur.

- Twee persoonlijke programma's kunnen worden opgeslagen:
creëer je eigen favoriete recept of gerecht door het flexibel
instellen van de tijd, temperatuur en het stoomdruk niveau.
Deze kunnen worden opgeslagen en later opnieuw gebruikt.

- Vooraf ingestelde timer: u kunt de AutoCook eenvoudig
instellen zodat hij klaar is op een vooraf ingesteld moment.

- Warmhoudfunctie

- Eenvoudig schoon te maken: alle accessoires zijn
vaatwasmachinebestendig.

- Met hendel om eenvoudig te dragen

Materiaal/Design

- Pan met anti-aanbak Teflon coating voor eenvoudig
schoonmaken en een goede hitte verdeling.

- Kunststof dat in contact komt met voedsel is BPA vrij.

Meegeleverde toebehoren

- Dubbel-laags stoommandje voor het flexibel bereiden van een
complete maaltijd tot aparte bereidingen.

- Frituurmandje

- Spatel en lepel

veiligheid

- Hoge veiligheid: automatische uitschakeling aan het einde van
het programma

- Kinderbeveiliging: het bedieningsdisplay wordt geblokkeerd.

- De buitenkant van het toestel blijft koel, geen risico op
verbranding.

- Rubberen voetjes voor extra stabiliteit


