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трайна мазнина със система с хладна област

стема с хладна област този фритюрник Philips не допуска прегаряне на частици 

 което олиото се запазва по-чисто за по-дълго време. Никога не сте пържили по-

 Всички части без командния панел могат да се мият в съдомиялна машина с цел 

 да е лесно.

ма с топлоизолирана област за по-чисто и дълготрайно олио
опуска частици прегоряла храна с оглед на по-чисто и вкусно пържене

твяне без затруднения
ждащият се многослоен филтър намалява нежеланите миризми на пържено
ровият таймер позволява задаване на продължителността на пържене
го голяма вместимост за приготвяне на семейно меню
ма мощност за бърза и вкусна храна

 и лесно почистване
ки детайли могат да се мият в съдомиялна машина, с изключение на командния панел
вижна вътрешна купа за лесно изливане на олиото и почистване
ълнителен съд за мазнина: идеален за филтриране и съхранение на мазнината

асна употреба
тюрникът се изключва автоматично 120 минути след пърженето
ч вкл./изкл. за допълнително ниво на безопасност
икално подвижният кош за пържене предотвратява пръскане на мазнината
 

Philips
Дълбок фритюрник

2400 W, автоматично изключване, 
таймер

HD6145
Система с топлоизолирана зона

Изваждащ се многослоен филтър

Цифров таймер

Части за миене в съдомиялна машина

Подвижна вътрешна купа



 

Общи спецификации
• Прозорче за наблюдение
• Топлоизолирана външна повърхност
• Незалепваща вътрешна купа
• Автоматично освобождаване на капака
• Подвижен капак на панта
• Регулируем термостат
• Светлинен температурен индикатор
• Отделение за прибиране на шнура
• Дръжки
• Индикаторна лампа
• Крачета без хлъзгане

Технически спецификации
• Мощност: 2400 W
• Напрежение: 220-240 V
• Честота: 50/60 Hz
• Вместимост: 1250 г
• Съдържание на олио: 3,5 л
• Дължина на шнура: 1,2 м

Дизайн и покритие
• Цвят: Бял с орнаменти в жълто, цвят царевична 

свила
• Материали: Пластмаса (ПП)

Тегло и размери
• Габарити на продукта (ШxВxД): 

300x265x405 мм
• Тегло на уреда: 4,3 кг
•

Дълбок фритюрник
2400 W, автоматично изключване, таймер  
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