
 

 

Philips Daily Collection
Friteuse

1000 g

HD6105
Snel frituren, eenvoudig schoonmaken

2000 W, olie eenvoudig te verwijderen, PreClean
Met een vermogen van 2000 watt levert de Philips-friteuse fantastische resultaten in een mum van tijd. 

De friteuse is makkelijk schoon te maken dankzij een handige PreClean-functie die de binnenpan 

schoonmaakt met heet water. De binnenpan heeft bovendien een handige tuit om de olie uit te gieten.

Snel en eenvoudig schoon te maken
• PreClean-functie om de binnenpan schoon te maken met heet water
• De frituurmand en het verwijderbare deksel zijn vaatwasmachinebestendig
• De niet-klevende binnenpan voorkomt dat voedseldelen aan de pan vastplakken

Eenvoudig olie verwijderen
• Geïntegreerde afgiettuit om olie zonder morsen uit te gieten

Beleef het zelf
• Het dubbellaagse filter vermindert onaangename frituurluchtjes

Veilig in gebruik
• Aan/uitschakelaar voor extra veiligheid
• Rise&Fall-frituurmand voorkomt oliespatten
• De buitenkant van de friteuse blijft koel en kan veilig worden aangeraakt



 PreClean-functie

Voor het snel en eenvoudig schoonmaken van de 
binnenpan met heet water.

Geïntegreerde afgiettuit

Voor het uitgieten van olie uit de binnenpan, zonder 
morsen.

Dubbellaags filter

Vermindert onaangename frituurluchtjes en is 
vaatwasmachinebestendig. Het filter hoeft nooit te 
worden vervangen.
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Algemene specificaties
• Automatische dekselontgrendeling
• Instelbare thermostaat: 150-190 °C
• Kijkglas
• Opbergvak voor snoer
• Handgrepen
• Aan/uitlampje
• Antislipvoetjes

Technische specificaties
• Vermogen: 2000 W

• Voltage: 220-240 V
• Frequentie: 50/60 Hz
• Capaciteit: 1000 g
• Olieniveau: 2 l
• Snoerlengte: 1,2 m

Ontwerpspecificaties
• Afmetingen (L x B x H): 285 x 275 x 265 mm
• Gewicht: 2,48 kg
• Materialen: Plastic (PP)
• Kleur(en): Wit met lichtblauw
•
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