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 galia, lengva išpilti aliejų, „PreClean“

tų galios, „Philips“ riebalų skrudintuv  pateikia puikų ir greitą rezultatą. D l 

eClean“ vidinio dubens mirkymo karštame vandenyje funkcijos ir integruoto 

to tvarkingai pilti aliejų, ją lengva valyti.

 ir paprasta valyti
Clean“ funkcijos metu vidinis dubuo mirkomas karštame vandenyje
imo krepšelį, dangtį ir aliejaus talpyklą galite plauti indaplov je
arus įbr žimams dubuo apsaugo maisto gabal lius, kad šie nesukibtų.

sta išpilti aliejų
ldoma aliejaus talpykla: pritaikyta košti ir laikyti aliejų
ruotas mirkymo snapelis, skirtas kruopščiai atmirkyti aliejų

sta naudotis
iras skaitmeninis laikmatis leidžia nusistatyti skrudinimo laiką
luoksnis filtras mažina nepageidaujamus skrudinimo kvapus

 naudoti
imo / išjungimo jungiklis, skirtas papildomai apsaugai
liamas ir nuleidžiamas skrudinimo krepšelis apsaugo nuo aliejaus taškymosi
dintuv s išor  lieka v si ir saugi paliesti
 

Philips
Riebalų skrudintuv

1000 g, 2000 W, laikmatis

HD6107
„PreClean“ funkcija

Indaplov je plaunamos dalys

Integruotas mirkymo snapelis

Dvisluoksnis filtras

Ījungimo / išjungimo jungiklis



 

Bendrosios specifikacijos
• Automatinis dangčio atlaisvinimas
• Reguliuojamas termostatas: 150–190 °C
• Steb jimo langelis
• Vieta laidui laikyti
• Rankenos
• Įjungimo lemput
• Neslystančios kojel s

Techniniai duomenys
• Maitinimas: 2000 W
• Įtampa: 220–240 V
• Dažnis: 50/60 Hz
• Talpa: 1000 g
• Aliejaus turinys: 2 l
• Laido ilgis: 1,2 m

Projektin s specifikacijos
• Angos matmenys (I x P x A): 285 x 275 x 265 mm
• Prietaiso svoris: 2,64 kg
• Medžiagos: Plastikinis (PP)
• Spalva: Baltas su m lyna lempute
•

Riebalų skrudintuv
1000 g, 2000 W, laikmatis  
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