
Fryer
 

1300 g metal

udtagelig skål

Med timer

 

HD6161 Professionelle resultater
med optimal temperaturkontrol og timer-funktion

Denne elegante frituregryde i rustfrit stål giver professionelle resultater med et

unikt cool zone-system, der hindrer madpartiklerne i at brænde og holder olien

renere længere. Alle dele bortset fra kontrolpanelet kan gå i opvaskemaskinen.

Cool zone-system sikrer renere og mere holdbar olie

Forhindrer brændte madpartikler, så stegningen bliver renere og mere smagfuld

Optimal temperaturkontrol

Elektronisk termostat: hurtig opvarmning og stabil temperatur

Hurtig og nem rengøring

Alle dele med undtagelse af kontrolpanelet tåler opvaskemaskine

Den udtagelige inderskål gør det lettere at hælde olien ud

Nem at anvende

Ekstra stor kapacitet til familieportioner

Digital timer til indstilling af stegetiden

Filteret, som tåler opvaskemaskine, reducerer uønsket stegeos

Sikker brug

On/off-knap for øget sikkerhed



Fryer HD6161/00

Vigtigste nyheder Specifikationer

Cool zone-system

Forhindrer, at madpartiklerne brænder. Dette

holder olien renere, hvilket er bedre for din

sundhed og oliens holdbarhed. Din mad har

aldrig smagt bedre!

Elektronisk kontrolpanel

Optimal temperaturstyring takket være den

elektroniske termostat til hurtig opvarmning og

vedligeholdelse af temperaturen giver

professionelle stegeresultater. Den digitale

timer giver mulighed for nem forudindstilling af

stegetiden: Nu behøver du ikke længere holde

konstant øje med maden!

Dele som tåler opvaskemaskine

Hurtig og nem rengøring, da alle dele med

undtagelse af kontrolpanelet tåler

opvaskemaskine.

Generelle specifikationer

Vindue

Sammenfoldelig friturekurv

Justérbar termostat: 150-190 °C

Ledningsopbevaring

Håndtag

Strømindikator med lys

Skridsikre "fødder"

Tekniske specifikationer

Strøm: 2200 W

Spænding: 220-240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Kapacitet: 1300 g

Oilieindhold: 3,5 L

Ledningslængde: 1 m

Designspecifikationer

Mål (L x B x H): 400 x 280 x 275 mm

Apparatets vægt: 4,4 kg

Materialer: Rustfrit stål

Farve(r): Rustfrit stål
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