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Απολαύστε το φαγητό, μοιραστείτε τη διασκέδαση

Μεγάλες, οικογενειακές μερίδες

Μοιραστείτε την απόλαυση του τηγανητού φαγητού: αυτή η φριτέζα Philips μπορεί να τηγανίσει

οικογενειακές μερίδες σε μία δόση! Ο αφαιρούμενος κάδος και τα μέρη που πλένονται στο

πλυντήριο πιάτων κάνουν το καθάρισμα παιχνιδάκι. Το πρόσθετο δοχείο λαδιού είναι

ιδανικό για φιλτράρισμα & αποθήκευση του λαδιού.

Προετοιμασία χωρίς προβλήματα

Εξαιρετικά μεγάλη χωρητικότητα για οικογενειακές μερίδες

Το αφαιρούμενο ψηφιακό χρονόμετρο επιτρέπει την προεπιλογή του χρόνου τηγανίσματος

Το αφαιρούμενο φίλτρο πολλαπλών στρώσεων μειώνει τις ανεπιθύμητες μυρωδιές

Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα

Όλα τα μέρη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων εκτός από το περίβλημα

Αφαιρούμενος εσωτερικός κάδος για εύκολο γέμισμα λαδιού και καθάρισμα

Πρόσθετο δοχείο λαδιού για φιλτράρισμα & αποθήκευση του λαδιού

Ασφαλής χρήση

Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για πρόσθετη ασφάλεια

Το καλάθι τηγανίσματος Rise&Fall εμποδίζει το πιτσίλισμα λαδιού



Φριτέζα HD6159/55

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Αφαιρούμενο ψηφιακό χρονόμετρο

Επιτρέπει την εύκολη προεπιλογή του χρόνου

τηγανίσματος. Μπορείτε να αφαιρέσετε το

χρονόμετρο από το περίβλημα της φριτέζας και να το

πάρετε μαζί σας: δεν χρειάζεται πλέον να επιβλέπετε

το φαγητό κατά την παρασκευή του!

Αφαιρούμενο φίλτρο πολλαπλών στρώσεων

Η φριτέζα της Philips μειώνει τις ανεπιθύμητες οσμές

και πλένεται στο πλυντήριο. Δεν χρειάζεται

αντικατάσταση.

Καλάθι τηγανίσματος Rise&Fall

Το καλάθι τηγανίσματος Rise&Fall εμποδίζει το

πιτσίλισμα λαδιού

Εξαρτήματα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων

Όλα τα μέρη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων εκτός

από το περίβλημα

Αφαιρούμενος εσωτερικός κάδος

Αφαιρούμενος εσωτερικός κάδος για εύκολο γέμισμα

λαδιού και καθάρισμα

Πρόσθετο δοχείο λαδιού

Ιδανικό για φιλτράρισμα και αποθήκευση του λαδιού.

Το φιλτράρισμα διατηρεί το λάδι καθαρότερο - που

είναι καλύτερο για την υγεία σας - και παρατείνει τη

διάρκεια χρήσης του. Το δοχείο μπορεί επίσης να

χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση

χρησιμοποιημένου λαδιού.

Γενικές προδιαγραφές

Παράθυρο παρακολούθησης: ΝΑΙ

Αντιθερμικό εξωτερικό τοίχωμα: ΝΑΙ

Αντικολλητικός εσωτερικός κάδος: ΝΑΙ

Αυτόματη απασφάλιση καπακιού: ΝΑΙ

Αποσπώμενο, σπαστό καπάκι: ΝΑΙ

Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης: ΝΑΙ

Λυχνία θερμοκρασίας: ΝΑΙ

Σύστημα τύλιξης καλωδίου: ΝΑΙ

Λαβές: ΝΑΙ

Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας:

ΝΑΙ

Αντιολισθητικά πέλματα: ΝΑΙ

Τεχνικές προδιαγραφές

Ρεύμα: 2000 W

Τάση: 220-240 V

Συχνότητα: 50/60 Hz

Χωρητικότητα: 1300 g

Ποσότητα λαδιού:

2,5 l

Μήκος καλωδίου: 1 m

Σχεδίαση και φινίρισμα

Χρώμα(τα): Λευκό με πορτοκαλί λεπτομέρειες

Υλικά: Πλαστικό (PP)

Βάρος και διαστάσεις

Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β):

300x265x405 χιλ.

Βάρος συσκευής: 5,1 κ.
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