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Philips
Fritadeira de grande porte

1.100 g, 2.000 W

HD6103
Função PreClean

Partes próprias para lava-louças

Paredes externas frias

Tubo de escoamento integrado
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Especificações gerais
• Liberação automática da tampa
• Termostato ajustável: 150-190 °C
• Armazenamento do cabo
• Alças
• Luz indicadora de energia
• Pés antideslizantes

Especificações técnicas
• Potência: 2.000 W
• Voltagem: 220-240 V
• Freqüência: 50/60 Hz
• Capacidade: 1100 g
• Quantidade de óleo: 2 l
• Comprimento do cabo: 1,2 m

Especificações do design
• Dimensões (C x L x A): 285 x 275 x 265 mm
• Peso do aparelho: 2,33 kg
• Materiais: Plástico (PP)
• Cor: Branco com azul-claro
•

Fritadeira de grande porte
1.100 g, 2.000 W  
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