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HD6145
Systém Cool zone

Vyberateľný viacvrstvový filter

Digitálny časovač

Časti umývateľné v umývačke riadu

Vyberateľná vnútorná nádoba



 

Všeobecné špecifikácie
• Priezorové okno
• Systém Cool Wall
• Vnútorná nádoba s teflónovým povrchom
• Automatické uvoľnenie veka
• Odnímateľné, výklopné veko
• Nastaviteľný termostat
• Kontrolné svetlo teploty
• Úložný priestor na kábel
• Rukoväte
• Kontrolka zapnutia
• Protisklzová nožička

Technické údaje
• Príkon: 2400 W
• Napätie: 220-240 V
• Frekvencia: 50/60 Hz
• Kapacita: 1250 g
• Obsah oleja: 3.5 l
• Dĺžka kábla: 1,2 m

Dizajn a povrchová úprava
• Farba: Biela s nádychom kukuricovožltej
• Materiály: Plastové (PP)

Hmotnosť a rozmery
• Rozmery výrobku (Š x V x H): 300 x 265 x 

405 mm
• Hmotnosť zariadenia: 4:3 kg
•
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