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HD6141
Kjølesonesystem

Avtakbart flerlagsfilter

Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin

Uttagbar innerbolle

Ekstra oljebeholder



 

Generelle spesifikasjoner
• Visningsvindu
• Kald vegg på yttersiden
• Innerbolle med slippbelegg
• Automatisk utløsing av lokk
• Avtakbart, hengslet lokk
• Justerbar termostat
• Temperaturlampe
• Ledningsoppbevaring
• Håndtak
• På-lampe
• Sklisikre føtter

Tekniske spesifikasjoner
• Kraft: 2000 W
• Spenning: 220–240 V
• Frekvens: 50/60 Hz
• Kapasitet: 1000 g
• Oljeinnhold: 2,5 l
• Ledningslengde: 1,2 m

Design og utseende
• Farge: Hvit med maisgule detaljer
• Materialer: Plast (PP)

Mål og vekt
• Produktmål (B x H x D): 300 x 235 x 380 mm
• Vekt, apparat: 3,4 kg
•

Frityrgryte
2000 W  
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