
Frytownica
 

1300 g, metalowa

wyjmowana misa

Z zegarem

 

HD6161 Profesjonalne rezultaty
z regulatorem optymalnej temperatury i minutnikiem

Elegancka frytownica wykonana ze stali szlachetnej jest wyposażona w

wyjątkowy system chłodnej strefy, który zapobiega przypalaniu się cząsteczek

jedzenia, co pozwala dłużej korzystać z oleju, i gwarantuje profesjonalne rezultaty.

Wszystkie elementy oprócz panelu sterującego można myć w zmywarce.

System chłodnej strefy zapewnia klarowny olej na dłużej

Zapobiega przypalaniu się jedzenia, co oznacza czystsze smażenie i lepszy smak

Regulator optymalnej temperatury

Elektroniczny termostat: szybkie nagrzewanie i stała temperatura

Szybkie i łatwe czyszczenie

Wszystkie elementy oprócz panelu sterującego można myć w zmywarce

Wyjmowana misa wewnętrzna ułatwia wymianę oleju

Łatwa obsługa

Niezwykle duża pojemność umożliwia przygotowanie porcji dla całej rodziny

Zegar cyfrowy umożliwia ustawianie czasu smażenia

Nadający się do mycia w zmywarce filtr redukuje niechciane zapachy smażenia

Bezpieczeństwo użytkowania

Wyłącznik zwiększający bezpieczeństwo użytkowania



Frytownica HD6161/00

Zalety Dane techniczne

System chłodnej strefy

Zapobiega przypalaniu się cząsteczek

jedzenia. Sprawia, że olej pozostaje czysty,

dzięki czemu potrawy są zdrowsze, a olej

można dłużej używać. Jedzenie nigdy nie było

tak smaczne!

Elektroniczny panel sterowania

Dzięki elektronicznemu termostatowi regulator

temperatury zapewnia szybkie nagrzewanie i

utrzymywanie optymalnej temperatury, co

pozwala uzyskać profesjonalne rezultaty

smażenia. Zegar cyfrowy umożliwia łatwe

ustawianie czasu smażenia. Nie musisz już

pilnować swoich potraw!

Elementy nadające się do mycia w zmywarce

Wszystkie elementy oprócz panelu sterującego

można łatwo i szybko umyć w zmywarce

Informacje ogólne

Okienko umożliwiające obserwację

Składany kosz

Regulowany termostat: 150–190 °C

Schowek na przewód

Uchwyty

Wskaźnik zasilania

Stopy antypoślizgowe

Specyfikacja techniczna

Moc: 2200 W

Napięcie: 220–240 V

Częstotliwość: 50/60 Hz

Pojemność: 1300 g

Pojemność misy na olej: 3,5 l

Długość przewodu: 1 m

Dane techniczne

Wymiary (D x S x W): 400 x 280 x 275 mm

Waga urządzenia: 4,4 kg

Materiały: Stal szlachetna

Kolor(y): Stal szlachetna
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