
Fritéza
 

1000 g, 2000 W, časovač

 

HD6107

Rýchle fritovanie a jednoduché čistenie
S 2000 W, jednoduchým vylievaním oleja a funkciou PreClean

S výkonom 2000 wattov dosahuje fritéza Philips vynikajúce výsledky veľmi rýchlo. Vďaka užitočnej funkcii Pre

Clean, ktorá namočí vnútornú nádobu v horúcej vode, sa ľahko čistí a má integrovanú výlevku pre jednoduché

vylievanie oleja.

Rýchle a jednoduché čistenie

Funkcia PreClean namočí vnútornú nádobu do horúcej vody

Fritovací košík, veko a nádoba na vodu sa môžu umývať v umývačke riadu

Nádoba s teflónovým povrchom zabraňuje nalepeniu čiastočiek jedla

Jednoduché vylievanie oleja

Doplnková nádobka na olej: ideálna pre filtrovanie a skladovanie oleja

Integrovaná výlevka pre jednoduché vylievanie oleja

Ľahko ovládateľné

Samostatný digitálny časovač umožňuje prednastavenie času fritovania

Dvojvrstvový filter znižuje neželaný zápach fritovania

Bezpečné použitie

Prepínač zapnuté/vypnuté pre dodatočnú bezpečnosť

Fritézový košík Rise and Fall zabraňuje vyšplechovaniu oleja

Povrch fritézy zostáva počas fritovania chladný a bezpečný na dotyk



Fritéza HD6107/70

Hlavné prvky Technické údaje

Funkcia PreClean

Na namočenie vnútornej nádoby do horúcej

vody pre rýchle a jednoduché čistenie.

Doplnková nádobka na olej

Ideálna pre filtrovanie a skladovanie oleja.

Filtrovanie udržuje olej čistejší, vďaka čomu je

lepší pre vaše zdravie a dlhšie vydrží. Nádobka

sa môže tiež použiť na skladovanie použitého

oleja.

Integrovaná výlevka pre jednoduché

vylievanie

Umožňuje jednoduché vylievanie oleja.

Samostatný digitálny časovač

Umožňuje ľahké prednastavenie času

fritovania. S prisávacím krúžkom sa bude dať

uchytiť takmer na čokoľvek: už nebudete musieť

naďalej sledovať prípravu jedla!

 

Všeobecné špecifikácie

Automatické uvoľnenie veka

Nastaviteľný termostat: 150-190 °C

Priezorové okno

Úložný priestor na kábel

Rukoväte

Kontrolka zapnutia

Protisklzová nožička

Technické údaje

Príkon: 2000 W

Napätie: 220-240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Kapacita: 1000 g

Obsah oleja: 2 l

Dĺžka kábla: 1,2 m

Špecifikácia dizajnu

Rozmery (D x Š x V): 285 x 275 x 265 mm

Hmotnosť zariadenia: 2,64 kg

Materiály: Plastové (PP)

Farba: Biela s bledomodrou
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