
Φριτέζα

Daily Collection

 

1100 γρ.

 

HD6103/70

Γρήγορο τηγάνισμα, εύκολο καθάρισμα
Φριτέζα 2000 W με λειτουργία Preclean και εύκολη αφαίρεση λαδιού

Με ισχύ 2000 Watt, η φριτέζα της Philips παρέχει γρήγορα εξαιρετικά αποτελέσματα. Είναι

εύκολο να καθαριστεί χάρη στη χρήσιμη λειτουργία PreClean, η οποία σας επιτρέπει να

μουλιάσετε τον εσωτερικό κάδο σε ζεστό νερό. Διαθέτει ενσωματωμένο στόμιο εκροής για

άδειασμα και γέμισμα λαδιού χωρίς πιτσίλισμα.

Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα

Λειτουργία PreClean για μούλιασμα του εσωτερικού κάδου σε ζεστό νερό

Το καλάθι τηγανίσματος και το αποσπώμενο καπάκι πλένονται στο πλυντήριο πιάτων

Ο αντικολλητικός κάδος εμποδίζει τα υλικά να κολλήσουν μεταξύ τους

Άνετη χρήση

Μεγάλη χωρητικότητα για οικογενειακές μερίδες

Το φίλτρο πλένεται στο πλυντήριο πιάτων για λιγότερες ανεπιθύμητες μυρωδιές

Το αναδιπλούμενο καλάθι τηγανίσματος αποθηκεύεται εύκολα

Ασφαλής χρήση

Το εξωτερικό μέρος της φριτέζας παραμένει δροσερό και ασφαλές στο άγγιγμα

Εύκολη αφαίρεση λαδιού

Ενσωματωμένο στόμιο εκροής για γέμισμα και άδειασμα λαδιού χωρίς πιτσίλισμα



Φριτέζα HD6103/70

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Λειτουργία PreClean

Μουλιάστε τον εσωτερικό κάδο σε ζεστό νερό για

γρήγορο και εύκολο καθάρισμα.

Εξαρτήματα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων

Το καλάθι τηγανίσματος και το αποσπώμενο καπάκι

πλένονται στο πλυντήριο πιάτων

Αντιθερμικό εξωτερικό τοίχωμα

Το εξωτερικό μέρος της φριτέζας παραμένει δροσερό

και ασφαλές στο άγγιγμα

Ενσωματωμένο στόμιο εκροής

Το γέμισμα και το άδειασμα του λαδιού γίνεται άνετα

και χωρίς πιτσίλισμα.

 

Γενικές προδιαγραφές

Αυτόματη απασφάλιση καπακιού

Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης: 150-190 ° C

Σύστημα τύλιξης καλωδίου

Λαβές

Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας

Αντιολισθητικά πέλματα

Τεχνικές προδιαγραφές

Ρεύμα: 2000 W

Τάση: 220-240 volt

Συχνότητα: 50/60 Hz

Χωρητικότητα: 1100 ζ

Ποσότητα λαδιού:

2 Α

Μήκος καλωδίου: 1,2 ιγ

Προδιαγραφές σχεδίασης

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 285 x 275 x 265 μμ

Βάρος συσκευής: 2,33 κ.

Υλικά που χρησιμοποιούνται: Πλαστικό (PP)

Χρώμα(τα): Λευκό με γαλάζιο
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