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HD6161 Професионален резултат
с оптимално регулиране на температурата и таймер

Този елегантен дълбок фритюрник от неръждаема стомана ви дава професионален

резултат с уникалната си система с топлоизолирана област, която предотвратява

прегарянето на частиците храна и запазва олиото по-чисто и за по-дълго. Всички части, с

изключение на командния панел, могат да се мият в съдомиялна машина.

Система с топлоизолирана област за по-чисто и дълготрайно олио

Не допуска частици прегоряла храна с оглед на по-чисто и вкусно пържене

Оптимално регулиране на температурата

Електронен термостат: бързо нагряване и стабилна температура

Бързо и лесно почистване

Всички части без командния панел могат да се мият в съдомиялна машина

Подвижна вътрешна купа за лесно изливане на олиото

Лесна употреба

Много голяма вместимост за приготвяне на семейно меню

Цифровият таймер позволява задаване на продължителността на пържене

Филтърът за миене в съдомиялна машина намалява нежеланите миризми на пържено

Безопасна употреба

Ключ вкл./изкл. за допълнително ниво на безопасност
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Система с топлоизолирана зона

Не допуска прегаряне на частици храна. Това запазва

олиото по-чисто, което е по-добре за вашето здраве,

както и за по-дълго. Никога не сте пържили по-вкусна

храна!

Електронен пулт за управление

Оптимален контрол на температурата благодарение

на електронния термостат - за бързо нагряване и

поддържане на температурата, което води до

професионални резултати при пържене. Цифровият

таймер ви позволява лесно да настроите

предварително времето за пържене: вече не е

необходимо непрекъснато да наглеждате храната!

Части за миене в съдомиялна машина

Всички части без командния панел могат да се мият в

съдомиялна машина - така почистването е бързо и

лесно.

Общи спецификации

Прозорче за наблюдение

Сгъваема кошница за пържене

Регулируем термостат: 150-190 °C

Отделение за съхранение на кабела

Дръжки

Индикаторна лампа

Неплъзгащи се крачета

Технически данни

Мощност: 2200 W

Напрежение: 220-240 V

Честота: 50/60 Hz

Капацитет: 1300 г

Съдържание на олио:

3,5 л

Дължина на кабела: 1 м

Спецификации на дизайна

Размери (Д x Ш x В): 400 x 280 x 275 мм

Тегло на уреда: 4,4 кг

Материали: Неръждаема стомана

Цвят (цветове): Неръждаема стомана
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