
RYŻOWAR RC-60

Jesteś entuzjastą zdrowej kuchni? Jeśli podczas przygotowywania posiłków cenisz
sobie czas i efektywność wybierz nowoczesny garnek do gotowania ryżu. Produkt
ten sprawdzi się idealnie w każdej kuchni. Dzięki niemu bez problemu przyrządzisz
każdy rodzaj ryżu czy kaszy.

Ryżowar gotuje  ryż  w  najzdrowszy  sposób  –  na  parze.  Co  najważniejsze,
zachowane  zostaną  wszystkie  walory  smakowe,  cenne  wartości  odżywcze  oraz
odpowiednia konsystencja. Dzięki temu Twoje potrawy będą smaczniejsze, zdrowsze
i nabiorą nowej jakości.

Urządzenie  posiada  tryb utrzymania  ciepła,  który  pozwala  utrzymać  potrawy
w cieple nawet do 6 godzin po zakończeniu gotowania. Pomoże Ci to zaplanować
posiłki,  nawet,  gdy każdy z  członków rodziny  je  obiad  o  innej  porze.  Funkcja  ta
stanowi niewątpliwą zaletę naszego ryżowaru. 

Dzięki  wyjmowanemu  pojemnikowi  z  nieprzywierającą  powierzchnią,  garnek  jest
łatwy  w  utrzymaniu  w  czystości.  Mycie,  które  zwykle  nie  należy  do
najprzyjemniejszych czynności, nie będzie sprawiać Ci żadnego problemu. 

Ryżowar posiada szklaną pokrywę z otworem, który stanowi ujście dla pary.

Do zestawu gratis dołączamy łyżkę do ryżu oraz praktyczny kubek z miarką.

Zalety:

-  funkcjonalność
-  pełna automatyka
-  nowoczesny wygląd
-  łatwość utrzymania w czystości
-  tryb automatycznego wyłączania oraz podtrzymania ciepła
-  praktyczny uchwyt po obu stronach
-  antypoślizgowe nóżki

DANE TECHNICZNE:

- pojemność: 0,6 l
- zasilanie: 230 V / 50 Hz
- moc: 350 W
- pobór mocy w trybie utrzymania ciepła: 40 W
- zawiera odłączany kabel długości 1,2 m



ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

W  jaki sposób prawidłowo czyścić ryżowar?
Po odłączeniu od instalacji elektrycznej i ostygnięciu, ryżowar najlepiej wyczyścić 
miękką, zwilżoną gąbką. Do czyszczenia nie stosuj środków ściernych ani 
druciaków. Podczas czyszczenia, zwróć uwagę aby wilgoć nie dostała się do 
grzałki urządzenia.

Jaka jest pojemność ryżowaru?
Pojemność ryżowaru wynosi 0,6l. Podczas przygotowywania ryżu, pamiętaj aby 
zachować następujące proporcje: 1 szklanka wody na szklankę ryżu. Ważne jest, 
aby nie napełniać pojemnika powyżej oznaczenia.

Na czym polega funkcja warm?
Po zakończeniu gotowania (tryb cook), ryżowar automatycznie przechodzi w tryb 
utrzymywania ciepła (warm). Funkcja ta pozwala na utrzymanie ryżu w cieple 
nawet do 6 godzin po zakończeniu gotowania.

Czy ryżowar nadaje się wyłącznie do gotowania ryżu?
Nie, w naszym ryżoważe bez problemu przygotujesz również różnego rodzaju 
kasze


