
Friteuză
 

1300 g

bol detaşabil

cu cronometru

 

HD6159

Bucuraţi-vă de mâncare şi distraţi-vă
Porţii mari pentru o întreagă familie

Împărtăşiţi gustul mâncărurilor prăjite: această friteuză de la Philips poate prăji

într-o singură utilizare porţii pentru întreaga familie! Curăţarea este foarte simplă

datorită bolului detaşabil şi componentelor lavabile. Recipientul suplimentar

pentru ulei este ideal pentru filtrare şi păstrare.

Pregătire simplă

Capacitate foarte mare pentru a găti pentru întreaga familie

Cronometrul digital detaşabil permite presetarea duratei de prăjire

Filtrul multistrat detaşabil reduce mirosurile de prăjire nedorite

Curăţare rapidă şi eficientă

Toate componentele sun lavabile în maşina de spălat vase, cu excepţia carcasei

Bol detaşabil pentru alimentare cu ulei şi curăţare mai uşoare

Recipient suplimentar pentru ulei, ideal pentru filtrarea şi păstrarea uleiului

Sigur în utilizare

Comutator Pornit/Oprit (On/Off), pentru siguranţă suplimentară

Coşul de prăjire cu ridicare şi coborâre previne stropirile



Friteuză HD6159/55

Repere Specificaţii

Cronometru digital detaşabil

Permite presetarea uşoară a duratei de prăjire.

Cronometrul poate fi luat de pe carcasa coşului

de prăjire: nu trebuie să mai supravegheaţi

mâncarea!

Filtru multistrat detaşabil

Reduce mirosurile de prăjire nedorite şi poate

fi spălat în maşina de spălat vase. Nu necesită

înlocuire.

Coş de prăjire cu ridicare şi coborâre

Coşul de prăjire cu ridicare şi coborâre previne

stropirile

Componente lavabile în maşina de vase

Toate componentele sun lavabile în maşina de

spălat vase, cu excepţia carcasei

Recipient interior demontabil

Bol detaşabil pentru alimentare cu ulei şi

curăţare mai uşoare

Recipient suplimentar pentru ulei

Ideal pentru filtrarea şi păstrarea uleiului.

Filtrarea păstrează uleiul curat o perioadă

lungă de timp, ceea ce este benefic pentru

sănătatea dvs. Recipientul poate fi utilizat şi

pentru păstrarea uleiului utilizat.

 

Specificaţii generale

Fereastră

Înveliş exterior rece

Recipient interior nelipicios

Eliberare automată capac

Capac cu balamale, detaşabil

Termostat reglabil

Indicator de temperatură

Sistem de stocare a cablului

Mânere

Indicator alimentare

Sistem anti-alunecare

Specificaţii tehnice

Alimentare: 2000 W

Tensiune: 220-240 V

Frecvenţă: 50/60 Hz

Capacitate: 1300 g

Conţinut de ulei: 2,5 l

Lungime cablu: 1 m

Design şi finisare

Culori: Alb cu accente portocalii

Materiale: Plastic (PP)

Greutate şi dimensiuni

Dimensiuni produs (L x Î x A): 300 x 265 x

405 mm

Greutate aparat: 5,1 kg
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