
Olajsütő
 

1000 g, 2000 W, időzítő

 

HD6107

Gyors sütés, könnyű tisztíthatóság
2000 W, egyszerű olajcsere, PreClean- előtisztító funkció

A 2000 Watt teljesítménynek köszönhetően a Philips olajsütőben gyorsan sülnek meg ételei. A praktikus

PreClean funkciónak köszönhetően a készülék tisztántartása egyszerű, áztassa a sütőedény belső falát forró

vízzel, a beépített kifolyócső segítségével pedig elegánsan öntheti ki az olajat.

Gyors és egyszerű tisztítás

A PreClean funkcióval a sütőedény forró vízzel előtisztítható

A sütőkosár, a fedél és az olajtároló mosogatógépben tisztítható

A tapadásmentes bevonatú sütőedénybe nem tapadnak le az ételmorzsák

Egyszerű olajcsere

Kiegészítő olajtároló: ideális az olaj leszűréséhez és tárolásához

A beépített kiöntő segítségével az olaj kiöntése egyszerű

Könnyen használható

A digitális időzítővel előre beállíthatja a sütési időt

A kétrétegű szűrő csökkenti a kiáramló ételszagot

Biztonságos használat

A be/kikapcsoló további biztonságot nyújt

A kiemelhető és visszaereszthető sütőkosár megakadályozza az olaj kifröccsenését

Az olajsütő burkolata nem forrósodik át sütéskor, így nyugodtan megérinthető



Olajsütő HD6107/70

Fénypontok Műszaki adatok

PreClean funkció

A készülék tisztántartása gyors és egyszerű;

csak áztassa a sütőedényt forró vízbe.

Kiegészítő olajtároló

Ideális az olaj leszűréséhez és tárolásához. A

szűrésnek köszönhetően az olaj tovább marad

tiszta - ételei egészségesebbek lesznek. A

külön olajtárolót a használt olaj tárolására is

használhatja.

Beépített kiöntő

Egyszerűen kiönthető az olaj az edényből

Különálló digitális időzítő

Lehetővé teszi a sütési idő egyszerű

beállítását. Tapadókorongjával az időzítő szinte

bárhol megtapad: nem kell többé rajtatartania

a szemét az ételen!

 

Általános jellemzők

Automatikus fedélkioldás

Állítható hőfokszabályozó: 150-190 °C

Betekintőablak

Vezeték tárolása

Markolat

Bekapcsolás jelzőfény

Csúszásmentes lábak

Műszaki adatok

Tápkapcsoló: 2000 W

Feszültség: 220-240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Kapacitás: 1000 g

Olajtartalom: 2 l

Vezetékhossz: 1,2 m

Kivitelezési jellemzők

Méretek (ho x szé x ma): 285 x 275 x 265

mm mm

Készülék tömege: 2,64 kg

Anyagok: Műanyag (PP)

Szín: Fehér, világoskékkel
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