
Fritéza
 

kovová 1300 g

vyberateľná nádoba

S časovačom

 

HD6161 Profesionálne výsledky
s kontrolou optimálnej teploty a časovačom

Táto štýlová fritéza z nerezovej ocele dodáva profesionálne výsledky vďaka

jedinečnému systému Cool Zone, ktorý zabraňuje, aby sa pripálili čiastočky jedla

a dlhšie udržiava olej čistý. Všetky diely okrem ovládacieho panela môžete

umývať v umývačke riadu.

Systém Cool Zone pre čistejší, trvácnejší olej

Zabráni prihoreniu kúskov jedla pre čistejšie a chutnejšie fritovanie

Kontrola optimálnej teploty

Elektronický termostat: rýchle zohriatie a stabilná teplota

Rýchle a jednoduché čistenie

Všetky časti okrem ovládacieho panela sú vhodné na umývanie v umývačke riadu

Vyberateľná vnútorná nádoba na jednoduché vylievanie oleja

Jednoduchá obsluha

Extra veľká kapacita na prípravu porcií pre celú rodinu

Digitálny časovač umožňuje predvoliť čas fritovania

Filter umývateľný v umývačke riadu znižuje neželaný zápach z fritovania

Bezpečné použitie

Prepínač zapnuté/vypnuté pre dodatočnú bezpečnosť



Fritéza HD6161/00

Hlavné prvky Technické údaje

Systém Cool zone

Zabráni prihoreniu kúskov jedla. Týmto sa

uchová olej čistejší, čo je lepšie pre vaše

zdravie a dlhšiu trvanlivosť oleja. Vaše jedlo

ešte nikdy nebolo také chutné!

Elektronický ovládací panel

Kontrola optimálnej teploty vďaka

elektronickému termostatu pre rýchle zohriatie

a udržiavanie teploty, ktoré zaručia

profesionálne výsledky pri fritovaní. Digitálny

časovač umožňuje jednoducho predvoliť čas

fritovania: už viac nebudete musieť strážiť

prípravu jedla!

Časti umývateľné v umývačke riadu

Všetky časti okrem ovládacieho panela sú

vhodné na umývanie v umývačke riadu pre

rýchle a jednoduché čistenie.

Všeobecné špecifikácie

Priezorové okienko: áno

Vysúvací fritovací kôš: áno

Nastaviteľný termostat: 150-190 °C

Odkladanie kábla: áno

Rukoväte: áno

Kontrolka zapnutia: áno

Protisklzové nožičky: áno

Technické špecifikácie

Príkon: 2 200 W

Napätie: 220 – 240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Kapacita: 1300 g

Obsah oleja: 3,5 l

Dĺžka kábla: 1 m

Špecifikácia dizajnu

Rozmery (D x Š x V): 400 x 280 x 275 mm

Hmotnosť zariadenia: 4,4 kg

Materiály: Nehrdzavejúca oceľ

Farba(y): Nehrdzavejúca oceľ
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