
Fritadeira eléctrica

 

1300 g, 2200 W

 

HD6161

Resultados profissionais
com controlo de temperatura e temporizador

Esta fritadeira atractiva, em aço inoxidável proporciona resultados profissionais com um sistema único de zona

fria que evita que os resíduos alimentares se queimem e mantém o óleo limpo por mais tempo. Todas as

peças, excepto o painel de controlo, podem ser lavadas na máquina.

Sistema antiaquecimento que mantém o óleo limpo por mais tempo

Evita queimar os resíduos alimentares para um fritar mais limpo e saboroso

Óptimo controlo da temperatura

Termóstato electrónico: aquecimento rápido e temperatura estável

Limpeza rápida e fácil

Todas as peças excepto o painel de controlo são laváveis à máquina

Cuba interior destacável para verter facilmente o óleo

Fácil de experimentar

Capacidade extra grande para doses familiares

O temporizador digital permite-lhe predefinir o tempo de fritura

O filtro lavável à máquina reduz os cheiros a fritos indesejados

Utilização segura

Interruptor ligar/desligar para maior segurança



Fritadeira eléctrica HD6161/00

Destaques Especificações

Sistema de zona fria

Evita que os resíduos alimentares se queimem.

O óleo mantém-se mais limpo, sendo mais

saudável e duradouro. Nunca os seus

alimentos souberam tão bem!

Painel de controlo electrónico

Óptimo controlo da temperatura graças ao

termóstato electrónico para aquecimento

rápido e recuperação de temperatura,

proporcionando resultados de fritura

profissionais. O temporizador digital permite-

lhe predefinir facilmente o tempo de fritura: já

não tem de se preocupar constantemente com

os alimentos!

Peças laváveis à máquina

Todas as peças excepto o painel de controlo

são laváveis à máquina para uma limpeza

rápida e fácil.

Especificações gerais

Janela de controlo

Cesto de fritura desmontável

Termóstato regulável: 150-190 °C

Compartimento do fio

Pegas

Luz de alimentação

Suporte antideslize

Especificações Técnicas

Potência: 2200 W

Voltagem: 220-240 V

Frequência: 50/60 Hz

Capacidade: 1300 g

Capacidade de óleo: 3,5 l

Comprimento do fio: 1 m

Especificações de design

Dimensões (C x L x A): 400 x 280 x 275 mm

Peso aparelho: 4,4 kg

Materiais: Aço inoxidável

Cor: Aço inoxidável
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