
Fritadeira
 

1300 g

cuba amovível

 

HD6118

Saboreie a comida, partilhe a diversão
Grandes doses para toda a família

Partilhe o sabor dos fritos: esta fritadeira eléctrica da Philips permite preparar

doses familiares de uma só vez! A limpeza é extremamente fácil, pois a cuba é

descartável e as peças podem ser lavadas na máquina. O filtro de duas camadas

reduz os odores desagradáveis da fritura.

Preparação cómoda

Capacidade extra grande para doses familiares

O filtro de duas camadas reduz os odores desagradáveis de fritura

Limpeza rápida e fácil

Todas as peças excepto a estrutura são laváveis à máquina

Cuba destacável para verter facilmente o óleo e limpar

A cuba antiaderente evita que os resíduos alimentares se peguem

Utilização segura

Interruptor ligar/desligar para maior segurança

O cesto de fritos que eleva e baixa, evita os salpicos de óleo

O exterior da fritadeira permanece frio ao toque para mais segurança



Fritadeira HD6118/55

Destaques Especificações

Cesto de fritos que eleva e baixa

O cesto de fritos que eleva e baixa, evita os

salpicos de óleo

Peças laváveis à máquina

Todas as peças excepto a estrutura são

laváveis à máquina

Cuba interior destacável

Cuba destacável para verter facilmente o óleo

e limpar

 

Especificações gerais

Janela de controlo

Libertação automática da tampa

Tampa articulada destacável

Termóstato regulável

Luz da temperatura

Compartimento do fio

Pegas

Luz de alimentação

Suporte antideslize

Especificações técnicas

Alimentação: 2000 W

Voltagem: 220-240 V

Frequência: 50/60 Hz

Capacidade: 1300 g

Capacidade de óleo: 2,5 l

Comprimento do cabo: 1 m

Design e acabamento

Cor(es): Branco com apontamentos laranja

Materiais: Plástico (PP)

Peso e dimensões

Dimensões do produto (L x A x P): 300 x 265

x 405 mm

Peso aparelho: 5 kg
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