
Fritadeira

Daily Collection

 

1100 g

 

HD6103/70

Rápida e fácil de limpar
Com 2000 W, remoção fácil do óleo, PreClean

Com 2000 Watts de potência, a fritadeira eléctrica da Philips proporciona

excelentes resultados rapidamente. É fácil de limpar graças à prática função

PreClean, que permite mergulhar a cuba interior em água quente e possui um bico

integrado para despejar o óleo sem sujar.

Limpeza rápida e fácil

A função PreClean permite-lhe mergulhar a cuba interior em água quente

O cesto de fritura e a tampa destacáveis são laváveis à máquina

A cuba antiaderente evita que os resíduos alimentares se peguem

Fácil de experimentar

Grande capacidade para doses familiares

O filtro lavável à máquina reduz os cheiros a fritos indesejados

O cesto de fritura desmontável é fácil de guardar

Utilização segura

O exterior da fritadeira permanece frio ao toque para mais segurança

Fácil mudança do óleo

Bico de esvaziamento integrado para verter o óleo sem sujar



Fritadeira HD6103/70

Destaques Especificações

Função PreClean

Para mergulhar a cuba interior em água quente

para uma limpeza rápida e fácil.

Peças laváveis à máquina

O cesto de fritura e a tampa destacáveis são

laváveis à máquina

Parede exterior fria

O exterior da fritadeira permanece frio ao toque

para mais segurança

Bico de esvaziamento integrado

Facilita o esvaziamento do óleo sem sujar e

com facilidade.

 

Especificações gerais

Libertação automática da tampa

Termóstato regulável: 150-190 °C

Compartimento do fio

Pegas

Luz de alimentação

Suporte antideslize

Especificações técnicas

Alimentação: 2000 W

Voltagem: 220-240 V

Frequência: 50/60 Hz

Capacidade: 1100 g

Capacidade de óleo: 2 l

Comprimento do cabo: 1,2 m

Especificações de design

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

Peso aparelho: 2,33 kg

Materiais: Plástico (PP)

Cor(es): Branco com azul claro
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