
Fritéza
 

1000 g, 2000 W, časovač

 

HD6107

Rychlé smažení, snadné čištění
Příkon 2 000 W, snadné odstraňování oleje, funkce PreClean

Fritéza Philips s příkonem 2 000 wattů přináší rychle skvělé výsledky. Díky praktické funkci PreClean, která vnitřní

nádobu odmočí v horké vodě, se snadno čistí, navíc má integrovanou vylévací hubičku umožňující šikovné

vylévání oleje.

Rychlé a snadné čištění

Funkce PreClean odmočí vnitřní nádobu v horké vodě

Koš na smažení, víko a nádoba na olej jsou omyvatelné

Nepřilnavá vnitřní nádoba brání přilepení částeček potravy

Snadné odstraňování oleje

Nádoba na olej navíc: ideální pro filtrování a skladování oleje

Integrovaná vylévací hubička umožňuje šikovné vylévání oleje

Snadné použití

Samostatný digitální časovač dovoluje přednastavení doby smažení

Dvouvrstvý filtr omezuje nežádoucí pachy ze smažení

Bezpečné použití

Vypínač pro zapnutí/vypnutí pro větší bezpečnost

Koš na smažení Rise and Fall zabraňuje rozstřiku oleje

Zajistí, že vnější část fritézy je na dotyk chladná



Fritéza HD6107/70

Přednosti Specifikace

Funkce PreClean

Slouží k odmočení vnitřní nádoby horkou vodou

a umožňuje rychlé a snadné čištění

Nádoba na olej navíc

Ideální pro filtrování a skladování oleje.

Filtrování udržuje olej čistší, což je lepší pro

vaše zdraví, a déle vydrží. Nádobu lze rovněž

použít pro skladování použitého oleje.

Integrovaná vylévací hubička

Umožňuje šikovné vylévání oleje a jeho

snadné odstranění.

Samostatný digitální časovač

Dovoluje snadné přednastavení doby smažení.

Pomocí přísavky je možné jej přichytit téměř

kdekoli, takže již nebudete muset dávat pozor

na připravované jídlo!

 

Obecné specifikace

Automatické uvolnění víka

Nastavitelný termostat: 150-190 °C

Kontrolní okénko

Úložný prostor pro šňůru

Rukojeti

Kontrolka zapnutí přístroje

Protiskluzové podložky

Technické údaje

Spotřeba: 2000 W

Napětí: 220 - 240 V

Frekvence: 50/60 Hz

Kapacita: 1000 g

Obsah oleje: 2 l

Délka šňůry: 1,2 m

Specifikace provedení

Rozměry (D x Š x V): 285 x 275 x 265 mm

Váha přístroje: 2,64 kg

Materiály: Plast (PP)

Barva: Bílá a světle modrá
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