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a marad és hosszú ideig használható a Cool Zone technológiával

echnológiájának köszönhetően a Philips olajsütőkben nem ég meg az étel, így 

zör is felhasználható. A sült étel sosem volt még ínycsiklandóbb! A 

kivételével minden alkatrész tisztítható mosogatógépben.

one technológia a tovább használható, tisztább olajért
akadályozza az ételmorzsák megégését, a tisztább és ízletesebb ételért.

lmes elkészítés
vehető többrétegű szűrő csökkenti a kiáramló ételszagot

 és egyszerű tisztítás
zelőpanel kivételével minden alkatrész tisztítható mosogatógépben
hető belső sütőedény az olaj egyszerű kiöntéséhez és az egyszerű tisztításhoz
észítő olajtároló: ideális az olaj leszűréséhez és tárolásához

ságos használat
/kikapcsoló további biztonságot nyújt

emelhető és visszaereszthető sütőkosár megakadályozza az olaj kifröccsenését
 

Philips
Olajsütő

2000 W

HD6141
A Cool Zone technológia

Kivehető, többrétegű szűrő

Mosogatógépben tisztítható alkatrészek

Kivehető belső tárolóedény

Kiegészítő olajtároló



 

Általános jellemzők
• Betekintőablak
• Hideg falú burkolat
• Tapadásmentes bevonatú sütőedény
• Automatikus fedélkioldás
• Levehető, csuklós fedél
• Állítható hőfokszabályozó
• Hőmérsékletjelző fény
• Vezeték tárolása
• Markolat
• Bekapcsolás jelzőfény
• Csúszásmentes lábak

Műszaki adatok
• egyenáram: 2000 W
• Feszültség: 220-240 V
• Frekvencia: 50/60 Hz
• Kapacitás: 1000 g
• Olajtartalom: 2,5 l
• Vezetékhossz: 1,2 m

Formatervezés és kidolgozás
• Szín: Fehér, kukoricasárgával
• Anyagok: Műanyag (PP)

Tömeg és méretek
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 300 x 235 x 

380 mm
• Készülék tömege: 3,4 kg
•

Olajsütő
2000 W  
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