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HD6150
Compact formaat

Uitneembare binnenpan

Extra oliebak

Vaatwasmachinebestendige onderdelen



 

Algemene specificaties
• Kijkglas
• Coolwall-behuizing
• Automatische dekselontgrendeling
• Verwijderbaar, scharnierend deksel
• Inklapbare frituurmand
• Instelbare thermostaat
• Temperatuurlampje
• Opbergvak voor snoer
• Handgrepen
• Antislipvoetjes

Technische specificaties
• Vermogen: 1600 W
• Voltage: 220-240 V
• Frequentie: 50/60 Hz
• Capaciteit: 800 g
• Olieniveau: 1,5 l
• Snoerlengte: 1,2 m

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

Gewicht en afmetingen
• Productafmetingen (B x H x D): 235 x 230 x 

325 mm
• Gewicht: 3,8 kg
•
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