
Фритюрник

Daily Collection

 

1100 г

 

HD6103

Бързо пържене, лесно почистване
Мощност 2000 W, лесно изливане на олиото, функция PreClean

С мощността си от 2000 вата дълбокият фритюрник Philips бързо дава чудесни резултати.

Той е лесен за почистване благодарение на полезната функция PreClean за накисване на

вътрешната купа в гореща вода и има оформен улей за чисто изливане на олиото.

Бързо и лесно почистване

Функция за почистване PreClean за накисване на вътрешната купа в гореща вода

Кошницата за пържене и капакът могат да се мият в съдомиялна машина

Незалепващата вътрешна купа не позволява полепване на частици храна

Лесна употреба

Голяма вместимост за приготвяне на семейно меню

Филтърът за миене в съдомиялна машина намалява нежеланите миризми на пържено

Сгъваемата кошница за пържене се прибира лесно

Безопасна употреба

Външната повърхност на фритюрника остава студена и безопасна за пипане

Лесно изливане на олиото

Оформен улей за изливане за чисто изливане на олиото
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Функция за почистване PreClean

За накисване на вътрешната купа в гореща вода с цел

бързо и лесно почистване

Части за миене в съдомиялна машина

Кошницата за пържене и капакът могат да се мият в

съдомиялна машина

Топлоизолирана външна повърхност

Външната повърхност на фритюрника остава студена

и безопасна за пипане

Оформен улей за изливане

Улеснява чистото изливане на олиото за по-лесното

му отстраняване.

 

Общи спецификации

Автоматично освобождаване на капака

Регулируем термостат: 150-190 °C

Отделение за съхранение на кабела

Дръжки

Индикаторна лампа

Неплъзгащи се крачета

Технически данни

Мощност: 2000 W

Напрежение: 220-240 V

Честота: 50/60 Hz

Капацитет: 1100 г

Съдържание на олио:

2 л

Дължина на кабела: 1,2 м

Спецификации на дизайна

Размери (Д x Ш x В): 285 x 275 x 265 мм

Тегло на уреда: 2,33 кг

Материали: Пластмаса (ПП)

Цвят (цветове): Бяло със светлосиньо
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