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RI6103/00

Frituras rápidas, limpeza fácil
Com 1650W, fácil remoção de óleo, função PreClean

Com 1650W de potência, a fritadeira elétrica Philips Walita produz excelentes resultados rapidamente. É fácil de

limpar graças à prática função PreClean, que possibilita deixar o recipiente interno de molho em água quente,

além de um tubo integrado para descartar o óleo sem sujeira.

Rapidez e mais facilidade para limpar

Função PreClean para deixar o recipiente interno de molho em água quente

Cesta de fritura e tampa removível próprias para máquina lava-louças

O recipiente antiaderente evita que partículas de comida grudem na fritadeira

Fácil de usar

Alta capacidade para servir toda a família

O filtro, próprio para máquina lava-louças, reduz o cheiro indesejado da fritura

A cesta de fritura dobrável é fácil de guardar

Utilização segura

A parte externa da fritadeira permanece fria e pode ser tocada sem risco

Fácil remoção do óleo

O descarte ou o escoamento de óleo sem sujeira é feito através da tampa



Fritadeira RI6103/00

Destaques Especificações

Função PreClean

Para deixar o recipiente interno de molho em

água quente, proporcionando uma limpeza

rápida e fácil.

Partes próprias para lava-louças

Cesta de fritura e tampa removível próprias

para máquina lava-louças

Paredes externas frias

A parte externa da fritadeira permanece fria e

pode ser tocada sem risco

Tubo de escoamento integrado

Ajuda a descartar o óleo sem sujeira e com

total facilidade.

 

Especificações gerais

Liberação automática da tampa

Termostato ajustável: 150-190 °C

Armazenamento do cabo

Alças

Luz indicadora de energia

Pés antideslizantes

Especificações técnicas

Alimentação: 1650 W

Voltagem: 220 V

Freqüência: 50/60 Hz

Capacidade: 1.100 g

Quantidade de óleo: 2 l

Comprimento do cabo: 1,2 m

Especificações do design

Dimensões (C x L x A): 285 x 275 x 265 mm

Peso do aparelho: 2,33 kg

Materiais: Plástico (PP)

Cor(es): Branco com cinza
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