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Obecné specifikace
• Kontrolní okénko
• Provedení Cool Wall
• Nepřilnavá vnitřní nádoba
• Automatické uvolnění víka
• Odnímatelné sklopné víko
• Nastavitelný termostat
• Kontrolka teploty
• Úložný prostor pro šňůru
• Rukojeti
• Kontrolka zapnutí přístroje
• Protiskluzové podložky

Technické specifikace
• Spotřeba: 2000 W
• Napětí: 220 - 240 V
• Frekvence: 50/60 Hz
• Kapacita: 1000 g
• Obsah oleje: 2,5 l
• Délka šňůry: 1,2 m

Design a provedení
• Barva: Bílá s kukuřicově žlutými prvky
• Materiály: Plast (PP)

Hmotnost a rozměry
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

300 × 235 × 380 mm
• Váha přístroje: 3,4 kg
•
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