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Philips
Friteuză adâncă

2000 W

HD6141
Sistem cu zone de răcire

Filtru multistrat detașabil

Componente lavabile în mașina de vase

Recipient interior demontabil

Recipient suplimentar pentru ulei



 

Specificaţii generale
• Fereastră
• Înveliș exterior rece
• Recipient interior nelipicios
• Eliberare automată capac
• Capac cu balamale, detașabil
• Termostat reglabil
• Indicator de temperatură
• Sistem de stocare a cablului
• Mânere
• Indicator alimentare
• Sistem anti-alunecare

Specificaţii tehnice
• Alimentare: 2000 W
• Tensiune: 220-240 V
• Frecvenţă: 50/60 Hz
• Capacitate: 1000 g
• Conţinut de ulei: 2,5 L
• Lungime cablu: 1,2 m

Design și finisare
• Culoare: Alb cu nuanţe galben pai
• Materiale: Plastic (PP)

Greutate și dimensiuni
• Dimensiuni produs (LxÎxA): 300 x 255 x 380 mm
• Greutate aparat: 3,4 kg
•

Friteuză adâncă
2000 W  
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