
Fritüür
 

1000 g

eemaldatava nõuga

jaheda tsooni süsteemiga

 

HD6141

Nautige toitu, jagage rõõmu
Puhas ja kauapüsiv õli jaheda tsooni süsteemiga

See Philipsi sügav fritter oma jaheda tsooni süsteemiga hoiab ära toiduosakeste

põlemise, mis hoiab õli kauem puhtamana. Frititud toit ei ole kunagi varem olnud

nii maitsev! Kõiki osi, välja arvatud juhtpaneeli, saab nõudepesumasinas lihtsalt

pesta.

Jaheda tsooni süsteem säilitab õli puhtamana ja kestvamana

Hoitakse ära toiduosakeste kõrbemine puhtama ja maitsvama praadimise nimel

Probleemideta ettevalmistus

Eemaldatav mitmekihiline filter vähendab soovimatuid praadimislõhnasid

Kiire ja lihtne puhastada

Kõik osad, v.a juhtpaneel, on nõudepesumasinas pestavad

Õli kallamise ja puhastamise kergendamiseks on nõu küljestvõetav

Täiendav õlinõu: ideaalne õli filtreerimiseks ja selle hoidmiseks

Ohutu kasutada

Sisse/välja lüliti täiendavaks ohutuseks

Pritsmetest hoidumiseks on frittimiskorv tõstetav ja langetatav



Fritüür HD6141/80

Esiletõstetud tooted Spetsifikatsioon

Jaheda tsooni süsteem

Hoiab ära toiduosakeste kõrbemise. See hoiab

õli puhtamana ja kaueminisäilivana ning on

tervisele kasulikum. Te toit pole kunagi varem

nii maitsev olnud!

Eemaldatav mitmekihiline filter

Philipsi sügav fritter vähendab soovimatuid

lõhnu ja on nõudepesumasinas pestav. Pole

vaja asendada.

Nõudepesumasinas pestavad osad

Kiireks ja hõlpsaks puhastamiseks on kõik

osad, v.a juhtpaneel, nõudepesumasinas

pestavad.

Eemaldatav sisemine nõu

Õli kallamise ja puhastamise kergendamiseks

on nõu küljestvõetav

Täiendav õlinõu

Ideaalne õli filtreerimiseks ja selle hoidmiseks.

Filtreerimine hoiab õli puhtana – see on

tervisele kasulikum – ja pikendab selle

kasutuskestust. Nõud võib kasutada ka

kasutatud õli hoidmiseks.

Tõstetav ja langetatav frittimiskorv

Pritsmetest hoidumiseks on frittimiskorv

tõstetav ja langetatav

 

Üldine spetsifikatsioon

Vaateaken

Jahedaseinaline korpus

Külgevõtmatu pinnaga sisemine nõu

Automaatne kaane vabastamine

Äravõetav, hingedel kaas

Reguleeritav termostaat

Temperatuuri märgutuli

Juhtmehoidik

Käepidemed

„Toide sees” märgutuli

Libisemiskindel jalg

Tehnilised andmed

Võimsus: 2000 W

Pinge: 220–240 V

Sagedus: 50/60 Hz

Mahutavus: 1000 g

Õlisisaldus: 2,5 l

Juhtme pikkus: 1,2 m

Disain ja viimistlus

Värvus(-ed): Õlgkollaste varjunditega valge

Materjalid: Plastik (PP)

Kaal ja mõõtmed

Toote mõõtmed (L x K x S): 300 x 235 x

380 mm

Seadme kaal: 3,4 kg

 

© 2019 Firma Koninklijke Philips N.V.

Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette

teatamata Kaubamärgid kuuluvad

firmale Koninklijke Philips N.V. või

vastavatele omanikele.

Väljalaske kuupäev

2019‑03‑12

Versioon: 2.3.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

