
Skrudintuvas

 

1000g

išimamas dubuo

su vėsia sritimi

 

HD6141
Mėgaukitės maistu, dalinkitės gera nuotaika
Vėsios zonos sistema – švarus ir ilgai naudojamas aliejus

Ši „Philips“ riebalų skrudintuvė, kurioje veikia vėsios zonos sistema, apsaugo

maistą nuo sudegimo ir ilgiau išlaiko švaresnį aliejų. Skrudintas maistas dar

niekada nebuvo toks skanus! Visos dalys, išskyrus valdymo pultą, yra lengvai

plaunamos indaplovėje.

Vėsios srities sistema – švaresniam, ilgiau išliekančiam aliejui

Apsaugo keptą maistą švariau ir skaniau skrudinant

Paruošimas be rūpesčių

Nuimamas daugiasluoksnis filtras sumažina nemalonų skrudinimo kvapą

Greita ir paprasta valyti

Visas dalis, išskyrus valdymo skydelį, galima plauti indaplovėje

Išimamas vidinis dubuo, skirtas lengvam aliejaus išpylimui ir valymui

Papildoma aliejaus talpykla: pritaikyta košti ir laikyti aliejų

Saugu naudoti

Įjungimo / išjungimo jungiklis, skirtas papildomai apsaugai

Pakeliamas ir nuleidžiamas skrudinimo krepšelis apsaugo nuo aliejaus taškymosi



Skrudintuvas HD6141/80

Ypatybės Specifikacijos

Vėsios srities sistema

Apsaugo, kad maistas nesudegtų. Dėl to

aliejus išlieka švaresnis, o tai yra sveikiau, be

to, aliejų galima ilgiau naudoti. Jūsų maistas

dar niekada nebuvo toks skanus!

Nuimamas daugiasluoksnis filtras

Ši „Philips“ riebalų skrudintuvė mažina

nepageidaujamus skrudinimo kvapus ir gali

būti plaunama indaplovėje. Jos nereikia keisti.

Indaplovėje plaunamos dalys

Visas dalis, išskyrus valdymo skydelį, galima

plauti indaplovėje. Tai greitai ir paprasta.

Išimamas vidinis dubuo

Išimamas vidinis dubuo, skirtas lengvam

aliejaus išpylimui ir valymui

Papildoma aliejaus talpykla

Pritaikyta košti ir laikyti aliejų. Perkoštas

aliejus yra švaresnis, sveikesnis ir jį daugiau

kartų galima naudoti. Talpykla taip pat gali būti

naudojama laikyti aliejui.

Pakeliamas ir nuleidžiamas skrudinimo

krepšelis

Pakeliamas ir nuleidžiamas skrudinimo

krepšelis apsaugo nuo aliejaus taškymosi

 

Bendrosios specifikacijos

Stebėjimo langelis

Vėsi sienelių išorė

Atsparus įbrėžimams vidinis dubuo

Automatinis dangčio atlaisvinimas

Nuimamas varstomas dangtis

Reguliuojamas termostatas

Temperatūros lemputė

Laido laikymas

Rankenos

Įjungimo lemputė

Neslystančios kojelės

Techniniai duomenys

Maitinimas: 2000 W

Įtampa: 220-240 V

Dažnis: 50/60 Hz

Talpa: 1000 g

Aliejaus turinys: 2,5 l

Maitinimo laido ilgis: 1,2 m

Dizainas ir apdaila

Spalva (-os): Baltos spalvos su kukurūzo

žievelės geltonais akcentais

Medžiagos: Plastikinis (PP)

Svoris ir matmenys

Produkto matmenys (P x A x G): 300 x 235 x

380 mm

Prietaiso svoris: 3,4 kg
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