
Friteuză
 

1300 g, din metal

bol detaşabil

Cu cronometru

 

HD6161 Rezultate profesionale
cu controlul temperaturii optime şi cronometru

Această friteuză elegantă, din oţel inoxidabil, vă oferă cele mai bune rezultate

profesionale cu sistemul unic cu zone de răcire care împiedică arderea alimentelor

şi păstrează uleiul curat vreme mai îndelungată. Toate componentele, cu excepţia

panoului de control, pot fi spălate în maşina de spălat vase.

Sistem cu zone de răcire pentru un ulei curat şi refolosibil

Împiedică arderea particulelor de alimente, pentru un gătit curat şi gustos

Controlul temperaturii optime

Termostat electronic: încălzire rapidă şi temperatură stabilă

Curăţare rapidă şi eficientă

Toate componentele, cu excepţia panoului de control, pot fi spălate în maşină

Recipient interior demontabil pentru alimentare mai uşoară cu ulei

Uşor de utilizat

Capacitate foarte mare pentru a găti pentru întreaga familie

Cronometrul digital separat permite presetarea duratei de prăjire

Filtrul care poate fi spălat în maşină reduce mirosurile nedorite

Sigur în utilizare

Comutator Pornit/Oprit (On/Off), pentru siguranţă suplimentară



Friteuză HD6161/00

Repere Specificaţii

Sistem cu zone de răcire

Împiedică arderea particulelor de alimente.

Aceasta păstrează uleiul mai curat, deci mai

sănătos pentru dvs., şi refolosibil un timp mai

îndelungat. Mâncarea pregătită de dvs. nu a

fost niciodată atât de gustoasă!

Panou electronic de control

Controlul temperaturii optime, graţie

termostatului electronic, pentru încălzire rapidă

şi menţinerea temperaturii, permiţând

obţinerea unor rezultate profesionale în

activitatea de prăjire. Cronometrul digital

permite presetarea uşoară a timpului de prăjire:

nu trebuie să mai staţi cu ochii pe mâncare!

Componente lavabile în maşina de vase

Toate componentele, cu excepţia panoului de

control, pot fi spălate în maşină, pentru o

curăţare rapidă şi uşoară.

Specificaţii generale

Fereastră

Coş de prăjire pliabil

Termostat reglabil: 150-190 °C

Sistem stocare cablu

Mânere

Indicator alimentare

Sistem anti-alunecare

Specificaţii tehnice

Alimentare: 2200 W

Tensiune: 220-240 V

Frecvenţă: 50/60 Hz

Capacitate: 1300 g

Conţinut de ulei: 3,5 l

Lungime cablu: 1 m

Specificaţii de design

Dimensiuni (L x A x Î): 400 x 280 x 275 mm

Greutate aparat: 4,4 kg

Materiale: Oţel inox

Culori: Oţel inox
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