
Varmlufts fritös | 6.5 l | Timer: 60 min | Digital | Svart

General information

Varmluftsfritös i storlek XXL på 1800 watt med extra stor 
kapacitet på 6.5 liter så att du kan göra upp till 1.4 kg 
pommes frites samtidigt: räcker till hela familjen! 
Varmluftsfritösen har plats för en hel kyckling. Med hjälp 
av tekniken som cirkulerar varmluft i hög hastighet får du 
ett mycket knaprigt resultat med mycket lite olja, vilket 
gör din mat hälsosammare och med lägre fetthalt. 
Dessutom kan du ugnsbaka, grilla och steka med den här 
varmluftsfritösen.
Varmluftsfritösen är utrustad med en digital kontrollpanel 
med touch-knappar och LCD-skärm. Där kan du enkelt 
ställa in temperaturen på 80 ° till 200 ° C och 
tillagningstiden på upp till 60 minuter. Det är enkelt att 
läsa av temperatur och återstående tillagningstid på 
skärmen. Dessutom har varmluftsfritösen 12 
förprogrammerade matlagningsprogram.
Fritösen är enkel att rengöra, både plåten och frityrkorgen 
har non-stickbeläggning och kan rengöras i diskmaskin.
XXL-fritösen är säker att använda och utrustad med 
överhettningsskydd plus halkskyddsfötter så att den alltid 
står stadigt på köksbänken

Features

• Snabb varmluftscirkulation för matlagning med låg 
fetthalt som går fort att göra
• Passar perfekt för en hälsosam livsstil med låg fetthalt
• Mycket rymlig kapacitet på 6.5 liter, perfekt för den 
stora familjen
• Digital kontrollpanel med touch-knappar
• 12 förprogrammerade matlagningsinställningar
(pommes frites, kycklingklubbor, majs, revbensspjäll, biff, 
potatisklyftor, räkor, fisk, kyckling, kakor, bröd, nötter)
• Justerbar termostat för optimal temperaturkontroll
• 60-minuters timer med signal för bekymmersfri och 
säker matlagning
• Maskindiskbar med non-stickbeläggning för enkel 
rengöring
• Halkskyddade gummifötter för maximal säkerhet

Sales information

Order code: KAAF250EBK
Product description: Varmlufts fritös | 6.5 l | Timer: 60 min 

| Digital | Svart
Brand name: Nedis



Specifications

Färg: Svart
Temperaturområde: 80-200 °C
Sladdens lagringsutrymmer: Ja
Indikatorlampa: Ja
Diskmaskinen säker: Ja
Non-stick beläggning: Ja
Anti-halk botten: Ja
Varningssignal: Ja
Temperaturinställning: Ja
Temperatur indikator: Ja
Lämplig för snacks: Ja
Inspänning: 220 - 240 V AC 

50/60 Hz
Typ av kontroll: Digital
Timer: 60 min
Nätkontakt: Euro
Strömkabel längd: 0.8 m
Maximal ström konsumtion: 1800 W
Volym: 6.5 l
Vikt: 1 g
Djup: 1 cm
Innerpannans volym: 6.5 l
Typ av strömkälla: Huvud
Höjd: 1 cm
Bredd: 1 cm

Package contents

1x varmluftsfritös
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