
Frytownica
 

1000 g

Z zegarem

 

HD6107

Szybkie smażenie i łatwe czyszczenie
Moc 2000 W, funkcja łatwego wylewania oleju i funkcja

PreClean

Frytownica Philips o mocy 2000 W jest bardzo szybka i skuteczna. Dzięki

wygodnej funkcji PreClean umożliwiającej namoczenie wewnętrznej misy w

gorącej wodzie czyszczenie jest niezwykle łatwe, zaś wbudowany dziobek ułatwia

czyste wylewanie oleju.

Szybkie i łatwe czyszczenie

Funkcja PreClean umożliwia namoczenie wewnętrznej misy w gorącej wodzie

Kosz frytownicy, pokrywka i pojemnik na olej można myć w zmywarce

Misa wewnętrzna z materiału zapobiegającego przywieraniu cząsteczek jedzenia

Łatwe wylewanie oleju

Dodatkowy pojemnik na olej: doskonały do filtrowania i przechowywania

Wygodny dziobek umożliwia łatwe i czyste wylewanie oleju

Łatwa obsługa

Oddzielny zegar cyfrowy umożliwia ustawianie czasu smażenia

Dwuwarstwowy filtr redukuje niechciane zapachy smażenia

Bezpieczeństwo użytkowania

Wyłącznik zwiększający bezpieczeństwo użytkowania

Kosz frytownicy Rise&Fall zapobiega pryskaniu oleju

Obudowa frytownicy pozostaje chłodna i można ją bezpiecznie dotykać



Frytownica HD6107/70

Zalety Dane techniczne

Funkcja PreClean

Szybkie i łatwe czyszczenie dzięki możliwości

namoczenia wewnętrznej misy w gorącej

wodzie

Dodatkowy pojemnik na olej

Doskonały do filtrowania i przechowywania.

Filtrowanie sprawia, że olej jest czystszy, a

zatem zdrowszy, oraz starcza na dłużej. W

pojemniku można też przechowywać używany

olej.

Wygodny dziobek

Ułatwia czyste wylewanie oleju.

Oddzielny zegar cyfrowy

Umożliwia łatwe ustawianie czasu smażenia.

Przyssawka umożliwia przyczepienie zegara w

dowolnym miejscu. Nie musisz już pilnować

swoich potraw!

 

Informacje ogólne

Automatyczne zwalnianie pokrywki

Regulowany termostat: 150–190 °C

Okienko umożliwiające obserwację

Schowek na przewód

Uchwyty

Wskaźnik zasilania

Stopy antypoślizgowe

Dane techniczne

Moc: 2000 W

Napięcie: 220–240 V

Częstotliwość: 50/60 Hz

Pojemność: 1000 g

Pojemność misy na olej: 2 L

Długość przewodu: 1,2 m

Dane techniczne

Wymiary (D x S x W): 285 x 275 x 265 mm

Waga urządzenia: 2,64 kg

Materiały: Plastik (tworzywo PP)

Kolor(y): Biały z jasnoniebieskim
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