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rad mat tillsammans: Med den här fritösen från Philips kan du fritera mat till 

 samtidigt! Den är enkel att rengöra tack vare den löstagbara skålen och delar 

kindisk. Den extra oljebehållaren är perfekt för oljefiltrering och lagring.

 tillredning
astor kapacitet för familjeportioner
agbart filter i flera lager minskar oönskad friteringslukt

 och enkel rengöring
delar utom höljet kan diskas i diskmaskin
agbar innerskål gör det lätt att hälla olja och rengöra
a oljebehållare: passar utmärkt till oljefiltrering och lagring

 användning
v-knapp ger extra trygghet
& Sänk-handtag på friteringskorgen förhindrar oljestänk
 

Philips
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HD6154
Löstagbart filter i flera lager

Lyft & Sänk-handtag på friteringskorgen

Delar som kan diskas i diskmaskin

Löstagbar innerskål

Extra oljebehållare



 

Allmänna specifikationer
• Tittfönster
• Kalla sidor
• Innerskål med Non-Stick-beläggning
• Automatisk locköppning
• Löstagbart, gångjärnsförsett lock
• Justerbar termostat
• Temperaturlampa
• Sladdförvaring
• Handtag
• Strömlampa
• Stabiliserande fötter

Tekniska specifikationer
• Effekt: 2 000 W
• Spänning: 220-240 V
• Frekvens: 50/60 Hz
• Kapacitet: 1 300 g
• Oljeinnehåll: 2,5 l
• Sladdlängd: 1,2 m

Design och finish
• Färg: Vit med majsgula detaljer
• Material: PP-plast

Vikt och mått
• Produktmått (b x h x d): 300 x 265 x 405 mm
• Enhetens vikt: 5 kg
•
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