
Friteuse
 

1300 g

Uitneembare pan

Met timer

 

HD6159

Lekker eten, plezier voor iedereen
Grote porties voor het hele gezin

Deel de smaak van gefrituurde heerlijkheden: deze Philips-friteuse kan

gezinsporties in één keer frituren! Schoonmaken gaat heel gemakkelijk dankzij de

uitneembare pan en vaatwasmachinebestendige onderdelen. De extra oliebak is

ideaal voor het zeven en bewaren van olie.

Probleemloze voorbereiding

Extra grote capaciteit voor familieporties

Met de verwijderbare digitale timer kunt u de frituurtijd vooraf instellen

Het verwijderbare meerlaagse filter vermindert frituurluchtjes

Snel en eenvoudig schoon te maken

Alle onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig, behalve de behuizing

Uitneembare binnenpan voor het eenvoudig uitgieten van olie en voor eenvoudig

schoonmaken

Extra oliebak, ideaal voor het zeven en bewaren van olie

Veilig in gebruik

Aan/uitschakelaar voor extra veiligheid

Rise&Fall-frituurmand voorkomt oliespatten



Friteuse HD6159/55

Kenmerken Specificaties

Verwijderbare digitale timer

Hiermee kunt u de frituurtijd vooraf instellen. U

kunt de timer van de friteuse halen en

meenemen, zodat u de friteuse niet meer in de

gaten hoeft te houden.

Verwijderbaar, meerlaags filter

De friteuse van Philips vermindert

onaangename frituurluchtjes en kan in de

vaatwasmachine worden gereinigd. Het filter

hoeft nooit te worden vervangen.

Rise&Fall-frituurmand

Rise&Fall-frituurmand voorkomt oliespatten

Vaatwasmachinebestendige onderdelen

Alle onderdelen zijn

vaatwasmachinebestendig, behalve de

behuizing

Uitneembare binnenpan

Uitneembare binnenpan voor het eenvoudig

uitgieten van olie en voor eenvoudig

schoonmaken

Extra oliebak

Ideaal voor het zeven en bewaren van olie.

Door het zeven blijft de olie schoner, wat beter

is voor uw gezondheid, en blijft de olie langer

goed. De bak kan ook worden gebruikt voor het

bewaren van gebruikte olie.

 

Algemene specificaties

Kijkglas

Coolwall-behuizing

Niet-klevende binnenpan

Automatische dekselontgrendeling

Verwijderbaar, scharnierend deksel

Instelbare thermostaat

Temperatuurlampje

Opbergvak voor snoer

Handgrepen

Aan/uitlampje

Antislipvoetjes

Technische specificaties

Vermogen: 2000 W

Voltage: 220-240 V

Frequentie: 50/60 Hz

Capaciteit: 1300 g

Olieniveau: 2,5 l

Snoerlengte: 1 m

Ontwerp en afwerking

Kleur(en): Wit met warme oranje accenten

Materialen: Plastic (PP)

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van het product (B x H x D): 300

x 265 x 405 mm

Gewicht: 5,1 kg
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