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akiem: frytownica firmy Philips umożliwia przygotowywanie porcji dla całej rodziny! 

wanej misie i możliwości mycia części w zmywarce czyszczenie nie stanowi żadnego 

datkowy pojemnik na olej jest idealny do filtrowania i przechowywania oleju.

 przygotowanie
wykle duża pojemność umożliwia przygotowanie porcji dla całej rodziny
jmowany zegar cyfrowy umożliwia ustawianie czasu smażenia
jmowany wielowarstwowy filtr redukuje niechciane zapachy smażenia

ie i łatwe czyszczenie
ystkie części oprócz obudowy można myć w zmywarce
mowana misa ułatwia wymianę oleju i czyszczenie
atkowy pojemnik na olej: doskonały do filtrowania i przechowywania.

eczne w użytkowaniu
ownica wyłącza się automatycznie po upływie 2 godzin od końca smażenia
ącznik zwiększający bezpieczeństwo użytkowania
z frytownicy Rise&Fall zapobiega pryskaniu oleju
 

Philips
Frytownica

automatyczne wyłączanie, zegar

HD6155
Zdejmowany zegar cyfrowy

Zdejmowany wielowarstwowy filtr

Automatyczne wyłączanie

Kosz frytownicy Rise&Fall

Elementy nadające się do mycia w zmywarce



 

Informacje ogólne
• Okienko umożliwiające obserwację
• Nienagrzewająca się obudowa
• Misa wewnętrzna z materiału zapobiegającego 

przywieraniu
• Automatyczne zwalnianie pokrywki
• Zdejmowana klapka
• Regulowany termostat
• Wskaźnik temperatury
• Schowek na przewód
• Uchwyty
• Wskaźnik zasilania
• Stopy antypoślizgowe

Dane techniczne
• Moc: 2000 W
• Napięcie: 220–240 V
• Częstotliwość: 50/60 Hz
• Pojemność: 1300 g
• Pojemność misy na olej: 2,5 l
• Długość przewodu: 1,2 m

Stylistyka i wykończenie
• Kolor: Biały ze złoto-żółtymi akcentami
• Materiały: Plastik (tworzywo PP)

Waga i wymiary
• Wymiary produktu (szer. x wys. x głęb.): 

300 x 265 x 405 mm
• Waga urządzenia: 5,1 kg
•

Frytownica
automatyczne wyłączanie, zegar  

Dane techniczne
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