
 

 

Philips
Frituurpan

1250 g
Uitneembare pan met Cool 
Zone-systeem

HD6145
Lekker eten, plezier voor iedereen

Olie gaat langer mee dankzij het Cool Zone-systeem
Deze Philips-friteuse met het Cool Zone-systeem zorgt ervoor dat er geen voedseldeeltjes verbranden, 

waardoor de olie langer meegaat. Gefrituurde etenswaren hebben nog nooit zo lekker gesmaakt! Alle 

onderdelen, behalve het bedieningspaneel, kunnen eenvoudig worden schoongemaakt in de 

vaatwasmachine.

Cool Zone-systeem voor zuivere olie die langer meegaat
• Voorkomt verbrande voedseldelen voor een zuiverder en smaakvoller resultaat

Probleemloze voorbereiding
• Het verwijderbare meerlaagse filter vermindert frituurluchtjes
• Met de digitale timer kunt u de frituurtijd vooraf instellen
• Extra grote capaciteit voor familieporties
• Hoog vermogen om snel lekker eten te bereiden

Snel en eenvoudig schoon te maken
• Alle onderdelen kunnen in de vaatwasmachine worden schoongemaakt, behalve het 

bedieningspaneel
• Uitneembare binnenpan voor het eenvoudig uitgieten van olie en voor eenvoudig 

schoonmaken
• Extra oliebak, ideaal voor het zeven en bewaren van olie



 Cool Zone-systeem

Voorkomt dat voedseldelen aanbranden. 
Hierdoor blijft de olie zuiverder, wat beter is 
voor uw gezondheid. Bovendien gaat de olie 
langer mee. Uw eten heeft nog nooit zo lekker 
gesmaakt!

Verwijderbaar, meerlaags filter

De friteuse van Philips vermindert 
onaangename frituurluchtjes en kan in de 
vaatwasmachine worden gereinigd. Het filter 
hoeft nooit te worden vervangen.

Digitale timer

Met de digitale timer kunt u de frituurtijd 
vooraf instellen

Vaatwasmachinebestendige onderdelen

Alle onderdelen, behalve het bedieningspaneel, 
kunnen snel en eenvoudig worden 
schoongemaakt in de vaatwasmachine.

Uitneembare binnenpan

Uitneembare binnenpan voor het eenvoudig 
uitgieten van olie en voor eenvoudig 
schoonmaken

Extra oliebak

Ideaal voor het zeven en bewaren van olie. 
Door het zeven blijft de olie schoner, wat 
beter is voor uw gezondheid, en blijft de olie 
langer goed. De bak kan ook worden gebruikt 
voor het bewaren van gebruikte olie.

Schakelaar voor automatische 
uitschakeling

Ultieme veiligheid: 120 minuten na het frituren 
schakelt de friteuse automatisch uit.

Rise&Fall-frituurmand

Rise&Fall-frituurmand voorkomt oliespatten
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