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Philips
Дълбок фритюрник

2000 W

HD6141
Система с топлоизолирана зона

Изваждащ се многослоен филтър

Части за миене в съдомиялна машина

Подвижна вътрешна купа

Допълнителен съд за мазнина



 

Общи спецификации
• Прозорче за наблюдение
• Топлоизолирана външна повърхност
• Незалепваща вътрешна купа
• Автоматично освобождаване на капака
• Подвижен капак на панта
• Регулируем термостат
• Светлинен температурен индикатор
• Отделение за прибиране на шнура
• Дръжки
• Индикаторна лампа
• Крачета без хлъзгане

Технически спецификации
• Мощност: 2000 W
• Напрежение: 220-240 V
• Честота: 50/60 Hz
• Вместимост: 1000 г
• Съдържание на олио: 2,5 л
• Дължина на шнура: 1,2 м

Дизайн и покритие
• Цвят: Бял с орнаменти в жълто, цвят царевична 

свила
• Материали: Пластмаса (ПП)

Тегло и размери
• Габарити на продукта (ШxВxД): 300 x 235 x 

380 мм
• Тегло на уреда: 3,4 кг
•

Дълбок фритюрник
2000 W  
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