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Vychutnejte si jídlo, užijte si zábavu
Velké porce pro celou rodinu

Vychutnejte si smažené jídlo společně: Fritéza Philips osmaží najednou porci pro

celou rodinu! Díky vyjímatelné nádobě a omyvatelným částem je i čištění hračkou.

Přídavná nádoba na olej je ideální pro filtrování a skladování oleje.

Jednoduchá příprava

Mimořádně velká kapacita pro rodinné porce

Vyjímatelný digitální časovač umožňuje přednastavit dobu smažení

Vyjímatelný, vícevrstvý filtr omezuje nežádoucí pachy ze smažení

Rychlé a snadné čištění

Všechny části kromě krytu jsou omyvatelné

Vyjímatelná vnitřní nádoba usnadňuje vylévání oleje a čištění

Nádoba na olej navíc, ideální pro filtrování a skladování oleje

Bezpečné použití

Vypínač pro zapnutí/vypnutí pro větší bezpečnost

Koš na smažení Rise and Fall zabraňuje rozstřiku oleje



Fritéza HD6159/55

Přednosti Specifikace

Vyjímatelný digitální časovač

Umožňuje přednastavit dobu smažení. Časovač

lze vyjmout a mít při sobě: akustický signál,

který Vám oznámí, že je smažení ukončeno,

uslyšíte, ať jste kdekoli!

Vyjímatelný, vícevrstvý filtr

Fritéza Philips omezuje nežádoucí pachy ze

smažení a lze ji mýt v myčce. Výměna není

nutná.

Koš na smažení Rise and Fall

Koš na smažení Rise and Fall zabraňuje

rozstřiku oleje

Omyvatelné části

Všechny části kromě krytu jsou omyvatelné

Vyjímatelná vnitřní nádoba

Vyjímatelná vnitřní nádoba usnadňuje vylévání

oleje a čištění

Nádoba na olej navíc

Ideální pro filtrování a skladování oleje.

Filtrování udržuje olej čistší, což je lepší pro

vaše zdraví, a déle vydrží. Nádobu lze rovněž

použít pro skladování použitého oleje.

 

Obecné specifikace

Kontrolní okénko: Ano

Provedení Cool Wall: Ano

Nepřilnavá vnitřní nádoba: Ano

Automatické uvolnění víka: Ano

Odnímatelné sklopné víko: Ano

Nastavitelný termostat: Ano

Kontrolka teploty: Ano

Úložný prostor pro kabel: Ano

Rukojeti: Ano

Kontrolka zapnutí přístroje: Ano

Protiskluzové podložky: Ano

Technické údaje

Spotřeba: 2000 W

Napětí: 220–240 V

Frekvence: 50/60 Hz

Kapacita: 1300 g

Obsah oleje: 2,5 l

Délka kabelu: 1 m

Design a provedení

Barva(y): Bílá s tmavě oranžovým nádechem

Materiály: Plast (PP)

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (Š x H x V):

300 x 265 x 405 mm

Váha přístroje: 5.1 kg
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