
BEZTŁUSZCZOWA FRYTKOWNICA 
NA GORĄCE POWIETRZE

model: AF105

Frytki, smażone ziemniaczki, nuggetsy z kurczaka... Dlaczego to, co najpyszniejsze,
jednocześnie najbardziej  szkodzi  zdrowiu? To przez tłuszcz.  Czy da się go jakoś
ograniczyć?

Z pomocą przychodzi nam  beztłuszczowa frytkownica, która niezdrowy tłuszcz
zastępuje gorącym powietrzem.  W tym nowoczesnym wielofunkcyjnym urządzeniu
możesz  nie  tylko  smażyć,  ale  i  gotować,  piec,  grillować  czy  podtrzymywać
temperaturę   przygotowanych  wcześniej  potraw.  Dzięki  cyrkulacji  gorącego
powietrza  jedzenie  jest  przygotowywane  równomiernie ze  wszystkich  stron  -
dzięki  temu pozostaje  delikatne i  soczyste  w środku,  a  przyjemnie  chrupiące na
zewnątrz.  Unikasz też nieprzyjemnego zapachu oleju roznoszącego się po całym
domu!

Model  Digital  jest  wyposażony w duży,  czytelny  wyświetlacz,  który  znacznie
ułatwia korzystanie z frytownicy. Bez problemu ustawisz czas pracy, temperaturę czy
potrzebny program.

Duża  pojemność  wielofunkcyjnej  kuchenki sprawia,  że  szybko  przygotujesz
potrawy  dla  całej  rodziny,  a  wyjmowany  pojemnik  i  kosz  z  nieprzywierającą
powierzchnią są bardzo łatwe do wyczyszczenia - zajmuje to zaledwie chwilę. Nie
musisz się też martwić o to, co zrobić z użytym olejem. 

ZALETY:

- czytelny, intuicyjny wyświetlacz
- zdrowa alternatywa dla tradycyjnego smażenia
- zdrowsze, szybsze i smaczniejsze posiłki
- możliwość przygotowywania wielu różnych potraw
- bez zapachu spalonego tłuszczu!
- możliwość przygotowywania potraw bez lub z olejem
- dzięki nieprzywierającej powierzchni łatwa do czyszczenia
- oszczędność czasu i energii (szybkie nagrzewanie)
- prosta, intuicyjna obsługa



DANE TECHNICZNE:

- zasilanie: 220-240 V, 50/60 Hz 
- poziom hałasu: 60 dB 
- pojemność: 2,6 l
- timer: 1-30 min.
- regulowany termostat: 80 - 200°C
- wyjmowany kosz do smażenia
- moc: 1300 W
- wymiary: 26 x 21 x 28 cm
- długość kabla: 1 m
- waga: 3,7 kg

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jakie potrawy mogę przygotowywać w frytkownicy?
W frytkownicy możesz przygotowywać nie tylko tradycyjne frytki, ale i ziemniaczane 
talarki, kotlety, mięso do hamburgerów, kurczaka, sajgonki, paluszki rybne, 
faszerowane warzywa, muffinki i wiele, wiele innych.


