
 

 

Philips
Friteuse

1250 g
Uitneembare pan met Cool 
Zone-systeem

HD6147
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.
HD6147/55

Specificaties
Algemene specificaties
• Kijkglas
• Coolwall-behuizing
• Niet-klevende binnenpan
• Automatische dekselontgrendeling
• Verwijderbaar, scharnierend deksel
• Instelbare thermostaat
• Temperatuurlampje
• Opbergvak voor snoer
• Handgrepen
• Aan/uitlampje
• Antislipvoetjes

Technische specificaties
• Vermogen: 2400 W
• Voltage: 220-240 V
• Frequentie: 50/60 Hz
• Capaciteit: 1250 g
• Olieniveau: 3,5 l
• Snoerlengte: 1 m

Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): Wit met warme oranje accenten
• Materialen: Plastic (PP)

Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van het product (B x H x D): 300 x 265 

x 405 mm
• Gewicht: 4,3 kg
•

Publicatiedatum  
2012-08-15

Versie: 3.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun 
respectieve eigenaren.

www.philips.com
Kenmerken
Friteuse
1250 g Uitneembare pan met Cool Zone-systeem

http://www.philips.com

