
Fritéza
 

1 300 g, kovová

vyjímatelná nádoba

S časovačem

 

HD6161 Profesionální výsledky
s kontrolou optimální teploty a časovačem

Tato elegantní fritéza z nerezové oceli přináší profesionální výsledky s jedinečným

systémem chladné zóny, který zabraňuje připálení drobků z potravy a umožňuje,

aby olej vydržel čistý delší dobu. Všechny části kromě ovládacího panelu jsou

omyvatelné.

Systém chladné zóny pro čistší olej, který déle vydrží

Zabraňuje připálení drobků z potravy a umožňuje čistší a chutnější smažení

Kontrola optimální teploty

Elektronický termostat: rychlý ohřev a stabilní teplota

Rychlé a snadné čištění

Všechny části kromě ovládacího panelu jsou omyvatelné

Vyjímatelná vnitřní nádoba umožňuje snadné vylévání oleje

Snadné použití

Mimořádně velká kapacita pro rodinné porce

Digitální časovač dovoluje přednastavení doby smažení

Omyvatelný filtr omezuje nežádoucí pachy ze smažení

Bezpečné použití

Vypínač pro zapnutí/vypnutí pro větší bezpečnost



Fritéza HD6161/00

Přednosti Specifikace

Chladná zóna

Zabraňuje připálení drobků z potravy. Olej tak

zůstává čistší, což je lepší pro vaše zdraví, a

déle vydrží. Vaše jídlo ještě nikdy nebylo tak

dobré!

Elektronický ovládací panel

Optimální řízení teploty pro rychlé zahřívání a

vyrovnání teploty díky elektronickému

termostatu vedoucí k profesionálním

výsledkům smažení. Digitální časovač dovoluje

snadné přednastavení doby smažení, takže již

nebudete muset dávat pozor na připravované

jídlo!

Omyvatelné části

Všechny části kromě ovládacího panelu jsou

omyvatelné a umožňují rychlé a snadné

čištění.

Obecné specifikace

Kontrolní okénko: Ano

Sklopný koš na smažení: Ano

Nastavitelný termostat: 150-190 °C

Úložný prostor pro kabel: Ano

Rukojeti: Ano

Kontrolka zapnutí přístroje: Ano

Protiskluzové podložky: Ano

Technické údaje

Spotřeba: 2200 W

Napětí: 220–240 V

Frekvence: 50/60 Hz

Kapacita: 1300 g

Obsah oleje: 3,5 l

Délka kabelu: 1 m

Specifikace provedení

Rozměry (D x Š x V):

400 mm x 280 mm x 275 mm mm

Váha přístroje: 4,4 kg

Materiály: Nerezová ocel

Barva(y): Nerezová ocel
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