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Насладете се на храната, споделете удоволствието
Големи порции за семейния апетит

Опитайте и вие от пържените храни: този дълбок фритюрник Philips може да изпържи цяло семейно меню наведнъж!

Почистването е като песен с подвижния капак и подходящите за миене в съдомиялна машина детайли. Допълнителният съд

за мазнина е идеален за филтриране и съхранение.

Приготвяне без затруднения

Много голяма вместимост за приготвяне на семейно меню

Отделящият се цифров таймер позволява задаване на продължителността на пържене

Изваждащият се многослоен филтър намалява нежеланите миризми на пържено

Бързо и лесно почистване

Всички детайли могат да се мият в съдомиялна машина, с изключение на корпуса

Подвижна вътрешна купа за лесно изливане на олиото и почистване

Допълнителен съд за мазнина: идеален за филтриране и съхранение на мазнината

Безопасна употреба

Фритюрникът се изключва автоматично 120 минути след пърженето

Ключ вкл./изкл. за допълнително ниво на безопасност

Вертикално подвижният кош за пържене предотвратява пръскане на мазнината
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Акценти Спецификации

Отделящ се цифров таймер

Дава възможност за предварително задаване на

продължителността на пържене. Таймерът може да

се изважда от корпуса на фритюрника и да се носи с

вас: повече няма да ви се налага непрекъснато да

наглеждате храната!

Изваждащ се многослоен филтър

Намалява нежеланите миризми на пържено и може

да се измива в съдомиялна машина. Няма нужда от

подменяне.

Превключвател за автоматично изключване

Изключителна безопасност: фритюрникът се

изключва автоматично 120 минути след последното

пържене.

Допълнителен съд за мазнина

Идеален за филтриране и съхранение на мазнината.

Филтрирането запазва мазнината по-чиста, което е

здравословно, и по-трайна. Съдът може да се

използва и за съхранение на употребяваната мазнина.

 

Общи спецификации

Прозорче за наблюдение

Топлоизолиран корпус

Незалепваща вътрешна купа

Автоматично освобождаване на капака

Подвижен капак на панта

Регулируем термостат

Светлинен температурен индикатор

Отделение за прибиране на шнура

Дръжки

Индикаторна лампа

Крачета без хлъзгане

Технически спецификации

Мощност: 2000 W

Напрежение: 220-240 V

Честота: 50/60 Hz

Вместимост: 1300 г

Съдържание на олио:

2,5 л

Дължина на шнура: 1,2 м

Дизайн и покритие

Цвят: Бял с орнаменти в жълто, цвят царевична

свила

Материали: Пластмаса (ПП)

Тегло и размери

Габарити на продукта (ШxВxД): 300x265x405 мм

Тегло на уреда: 5,1 кг
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