
Fritéza
 

1300 g

vyberateľná nádoba

S časovačom

 

HD6159

Vychutnajte si jedlo a podeľte sa o zábavu

Veľké porcie pre apetít celej rodiny

Podeľte sa o chutné smažené jedlo: táto fritéza Philips dokáže vysmažiť veľké

porcie jedla pre celú rodinu na jeden raz! Čistenie je hračkou vďaka vyberateľnej

nádobe a častiam umývateľným v umývačke na riad. Doplnková nádobka na olej

je ideálna pre filtrovanie a skladovanie oleja.

Príprava bez námahy

Extra veľká kapacita na prípravu porcií pre celú rodinu

Odnímateľný digitálny časovač umožňuje predvoliť čas fritovania

Vyberateľný viacvrstvový filter znižuje neželaný zápach z fritovania

Rýchle a jednoduché čistenie

Všetky časti okrem tela prístroja je možné umývať v umývačke na riad

Vyberateľná vnútorná nádoba pre jednoduché vylievanie oleja a čistenie

Doplnková nádobka na olej: ideálna na filtrovanie a skladovanie oleja

Bezpečné použitie

Prepínač zapnuté/vypnuté pre dodatočnú bezpečnosť

Fritézový košík Rise and Fall zabraňuje vyšplechovaniu oleja



Fritéza HD6159/55

Hlavné prvky Technické údaje

Odnímateľný digitálny časovač

Umožňuje ľahké prednastavenie času

fritovania. Časovač je možné oddeliť od tela

fritézy a vziať ho so sebou: už nebudete musieť

sledovať, aby sa jedlo nepripálilo!

Vyberateľný viacvrstvový filter

Fritéza Philips potláča nežiaduce pachy

tvorené počas smaženia a je vhodná na

čistenie v umývačke riadu. Nie je potrebné

vymieňať žiadne časti.

Fritézový košík Rise and Fall

Fritézový košík Rise and Fall zabraňuje

vyšplechovaniu oleja

Časti umývateľné v umývačke riadu

Všetky časti okrem tela prístroja je možné

umývať v umývačke na riad

Vyberateľná vnútorná nádoba

Vyberateľná vnútorná nádoba pre jednoduché

vylievanie oleja a čistenie

Doplnková nádobka na olej

Ideálna na filtrovanie a skladovanie oleja.

Filtrovanie udržuje olej čistejší, vďaka čomu je

lepší pre vaše zdravie a dlhšie vydrží. Nádobka

sa môže tiež použiť na skladovanie použitého

oleja.

 

Všeobecné špecifikácie

Priezorové okienko: áno

Systém Cool Wall: áno

Vnútorná nádoba s teflónovým povrchom:

áno

Automatické uvoľnenie veka: áno

Odnímateľné, výklopné veko: áno

Nastaviteľný termostat: áno

Kontrolné svetlo teploty: áno

Odkladanie kábla: áno

Rukoväte: áno

Kontrolka zapnutia: áno

Protisklzové nožičky: áno

Technické špecifikácie

Príkon: 2000 W

Napätie: 220-240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Kapacita: 1300 g

Obsah oleja: 2,5" l

Dĺžka kábla: 1 m

Dizajn a povrchová úprava

Farba(y): Biely s oranžovým nádychom

západu slnka

Materiály: Plastové (PP)

Hmotnosť a rozmery

Rozmery produktu (Š x V x H): 300 x 265 x

405 mm

Hmotnosť zariadenia: 5.1 kg
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