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A legfinomabb hasábburgonyák, olaj nélkül.*
Rapid Air technológia a tökéletes eredmény érdekében

Az Airfryer szabadalmaztatott Rapid Air technológiája segítségével a legfinomabb

hasábburgonyát készítheti el, amely akár 80%-kal kevesebb zsírt tartalmaz.

Élvezze a hasábburgonya, a minifalatok és az ételek csodásan egészséges ízét

gyorsan. Kevesebb szaggal jár és tisztítása is egyszerű!

A legfinomabb ételek és harapnivalók olaj nélkül

A Rapid Air technológiával a legfinomabb ételeket készítheti el, olaj nélkül

Szabályozható hőmérséklet a tökéletes végeredmény érdekében

Receptfüzet tele inspiráló receptekkel, tippekkel és trükkökkel

Étel elválasztó a különböző ételek egyidejű elkészítéséhez

Csak könnyedén

Időzítő az elkészülés jelzésével és automatikus kikapcsolással

A beépített levegőszűrő frissen és tisztán tartja az Ön konyháját

Mosogatógépben tisztítható alkatrészek: egyszerű tisztítás

A vezetéktárolásnak köszönhetően nincs többé rendetlenség a konyhában
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Fénypontok

Rapid Air technológia

Az AirFryer szabadalmaztatott Rapid Air

technológiájával a hagyományos olajban sült

krumpli zsírtartalmánál akár 80%-kal kisebb

zsírtartalmú, ropogós csemege készíthető. A

készülékben keringő forró levegő és grillrács

együttese számtalan ízletes sült étel, többek

között húsfalatkák, húsok forradalmian új elven

alapuló elkészítését teszi lehetővé. Mivel a

sütést csak a forró levegő végzi,

megszabadulhat a kellemetlen konyhai

szagoktól és fröcsögő olajtól - a készülék

tisztítása egyszerű, működése utolérhetetlenül

gazdaságos.

Állítható hőmérsékletszabályozó

Széles korlátok között állítható hőmérséklet-

szabályzó funkciójával 200 fokig választhatja

ki az ételhez legjobban illő főzési

hőmérsékletet. Élvezze az aranyszínű, ropogós

sült krumpli, falatkák, csirkehús utolérhetetlen

ízét, amelyet a legideálisabb főzési

hőmérséklet szavatol.

30 perces időzítő

A beépített időzítővel 30 perces főzési idő

állítható be előre. Az automatikus kikapcsolási

funkció hangjelzéssel jelzi az étel elkészültét.

Receptfüzet (angol nyelven)

Az AirFryer készülékhez egy mesterszakács

által írt, inspiráló receptfüzet is jár, amelyben a

30 könnyen elkészíthető, ízletes fogás mellett

hasznos tanácsokat is talál. Kényeztesse

családját és magát otthoni csirkefalatokkal,

sült hallal, tapas-szal, quiche-sel és még sok

minden mással. Az AirFryer-rel ételei nemcsak

finomak, hanem egészségesek is lesznek.

Étel elválasztó tartozék

Ha komplett vacsorát vagy ebédet készít, az

AirFryer ételelválasztó tartozékával

elválaszthatja egymástól az egy időben

készített különféle ételeket, megakadályozva,

hogy az ételek illatvilága egymással

keveredjen.

Beépített levegőszűrő

A beépített levegőszűrő páratlan

hatékonysággal szűri ki a főzés közben

keletkező kellemetlen szagokat, segít a konyha

levegőjének tisztán tartásában.

Mosogatógépben tisztítható alkatrészek

A leragadást megakadályozó bevonattal

ellátott kivehető fiók és ételkosár a

kifogástalan és könnyű tisztítás érdekében

mosogatógépben is mosható.

Vezeték tárolása

Tárolható vezeték – nincs többé rendetlenség a

konyhában
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Műszaki adatok

Általános jellemzők

Csúszásmentes lábak

Bekapcsolás jelzőfény

Hőszigetelt fogantyúk

30 perces időzítő

Állítható hőfokszabályozó

Automatikus kikapcsolás

Vezeték tárolása

Markolat

Beépített be- és kikapcsolás

Étel elkészültét jelző hang

Hőmérsékletjelző fény

Mellékelt tartozékok

Ételelválasztó

Formatervezés és kidolgozás

Szín(ek): Fehér, levendula

Anyagok: műanyag

Műszaki adatok

Űrtartalom: 800 g

Űrtartalom: 2,2 l

Vezetékhossz: 1 m

Frekvencia: 50/60 Hz

Teljesítmény: 1425 W

Feszültség: 230 V

Tömeg és méretek

Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 287 x 315 x

384 mm

Készülék tömege: 7,0 kg

* Friss hasábburgonyánál, az extra ízekért adjon hozzá

egy fél evőkanál olajat. A fagyasztott hasábburgonya

általában olajban elősütött.
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