
Cvrtnik
 

1300 g, kovinski

odstranljiva posoda

S časovnikom

 

HD6161 Profesionalni rezultati
z optimalnim nadzorom temperature in časovnikom

Cvrtnik iz gladkega nerjavečega jekla daje profesionalne rezultate z edinstvenim

sistemom hladnega območja, ki preprečuje gorenje delcev hrane in ohrani olje

čisto dalj časa. Vsi deli, razen nadzorne plošče, se lahko pomivajo v pomivalnem

stroju.

Sistem hladnega območja za čistejše in bolj obstojno olje

Preprečuje ožgane delce hrane za čistejše in okusnejše cvrtje

Optimalen nadzor temperature

Elektronski termostat: hitro segrevanje in enakomerna temperatura

Hitro in enostavno čiščenje

Vsi deli, razen nadzorne plošče, se lahko pomivajo v pomivalnem stroju

Snemljiva notranja posoda za preprosto izlivanje olja

Preprosta uporaba

Izjemno velika zmogljivost za družinske obroke

Z digitalnim časovnikom lahko prednastavite čas cvrtja

Filter za pomivanje v pomivalnem stroju zmanjša nezaželene vonje cvrtja

Varno za uporabo

Stikalo za vklop/izklop za dodatno varnost



Cvrtnik HD6161/00

Značilnosti Specifikacije

Sistem hladnega območja

Preprečuje gorenje delcev hrane. Olje traja dlje

in je dalj časa čisto, kar je dobro za zdravje.

Hrana ni bila nikoli okusnejša!

Elektronska nadzorna plošča

Elektronski termostat omogoča optimalen

nadzor temperature za hitro segrevanje in

povrnitev temperature, kar zagotavlja

profesionalne rezultate. Digitalni časovnik

omogoča enostavno prednastavitev časa cvrtja:

ni vam več treba paziti na hrano!

Deli za pomivanje v pomivalnem stroju

Za hitro in preprosto čiščenje se lahko vsi deli,

razen nadzorne plošče, pomivajo v

pomivalnem stroju.

Splošne specifikacije

Pregledno okence

Zložljiva košara za cvrtje

Nastavljiv termostat: 150-190 °C

Shranjevanje kabla

Ročaji

Lučka vklopa

Nedrseče nožice

Tehnične specifikacije

Napajanje: 2200 W

Napetost: 220-240 V

Frekvenca: 50/60 Hz

Zmogljivost: 1300 g

Vsebnost olja: 3,5 l

Dolžina kabla: 1 m

Oblikovne specifikacije

Mere (D x Š x V): 400 x 280 x 275 mm

Teža aparata: 4,4 kg

Materiali: Nerjavno jeklo

Barva: Nerjavno jeklo
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