
Cvrtnik
 

1300 g

odstranljiva posoda

S časovnikom

 

HD6159

Uživajte v hrani, delite zabavo
Cvrtnik za večje družinske obroke

Delite okus ocvrte hrane tudi z drugimi: s tem Philipsovim cvrtnikom lahko

naenkrat pripravite obrok za vso družino! Z odstranljivo posodo in deli, ki so

primerni za pomivanje v pomivalnem stroju, je čiščenje nadvse preprosto.

Dodatna posoda za olje je primerna za precejanje olja in shranjevanje.

Enostavna priprava

Izjemno velika zmogljivost za družinske obroke

Odstranljivi digitalni časovnik omogoča nastavitev časa cvrtja

Odstranljivi večplastni filter zmanjša neželene vonje po cvrtju

Hitro in enostavno čiščenje

Vse dele razen ohišja lahko perete v pomivalnem stroju

Snemljiva notranja posoda za preprosto izlivanje olja in čiščenje

Dodatna posoda za olje: primerna za precejanje olja in shranjevanje

Varno za uporabo

Stikalo za vklop/izklop za dodatno varnost

Košara za cvrtje Rise&Fall preprečuje škropljenje olja



Cvrtnik HD6159/55

Značilnosti Specifikacije

Odstranljivi digitalni časovnik

Omogoča enostavno nastavitev časa cvrtja.

Časovnik lahko odstranite z ohišja cvrtnika in

ga vzamete s sabo: ni vam več treba paziti na

hrano!

Odstranljivi večplastni filter

Cvrtnik Philips zmanjša nezaželene vonje pri

cvrtju in se lahko pere v pomivalnem stroju.

Filtra ni potrebno menjati.

Košara za cvrtje Rise&Fall

Košara za cvrtje Rise&Fall preprečuje

škropljenje olja

Deli za pomivanje v pomivalnem stroju

Vse dele razen ohišja lahko perete v

pomivalnem stroju

Snemljiva notranja posoda

Snemljiva notranja posoda za preprosto

izlivanje olja in čiščenje

Dodatna posoda za olje

Primerna za precejanje olja in shranjevanje.

Precejanje ohranja olje čistejše, kar je boljše

za vaše zdravje, in je bolj obstojno. Posodo

lahko uporabite tudi za shranjevanje

rabljenega olja.

 

Splošne specifikacije

Pregledno okence

Hladno ohišje

Nelepljiva notranja posoda

Samodejna sprostitev pokrova

Snemljiv zgibni pokrov

Nastavljiv termostat

Indikator temperature

Shranjevanje kabla

Ročaji

Lučka vklopa

Nedrseče nožice

Tehnične specifikacije

Napajanje: 2000 W

Napetost: 220-240 V

Frekvenca: 50/60 Hz

Zmogljivost: 1300 g

Vsebnost olja: 2,5 l

Dolžina kabla: 1 m

Zasnova in izdelava

Barva: Bela z oranžnimi odtenki sončnega

zahoda

Materiali: Plastika (PP)

Teža in dimenzije

Dimenzije izdelka (Š x V x G): 300 x 265 x

405 mm

Teža aparata: 5,1 kg
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