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Philips
Frituregryde

2000 W

HD6141
Cool zone-system

Aftageligt filter med flere lag

Dele som tåler opvaskemaskine

Udtagelig inderskål

Ekstra oliebeholder



 

Generelle specifikationer
• Vindue
• Coolwall-kabinet
• Non-stick-inderskål
• Automatisk frigørelse af låg
• Aftageligt, hængslet låg
• Justérbar termostat
• Temperaturindikator med lys
• Ledningsopbevaring
• Håndtag
• Strømindikator med lys
• Fødder, der ikke glider

Tekniske specifikationer
• Strøm: 2000 W
• Spænding: 220-240 V
• Frekvens: 50/60 Hz
• Kapacitet: 1000 g.
• Oilieindhold: 2,5 l.
• Ledningslængde: 1,2 m.

Design og finish
• Farve: Hvid med gule detaljer
• Materialer: Plastik (PP)

Vægt og dimensioner
• Mål på produkt (B x H x D): 300 x 235 x 380 mm
• Apparatets vægt: 3,4 kg
•

Frituregryde
2000 W  
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