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Airfryer - XXL frituurmand 5 liter inhoud
Met deze airfryer van Tomado frituur, grill, rooster en
bak je diverse gerechten. Van frites en snacks tot aan
lopende chocoladetaartjes! De airfryer heeft een
capaciteit van 5 liter waarmee je tot 1500 gram friet
kan bereiden in de extra grote XXL frituurmand,
genoeg voor 8 personen. Kies simpelweg een van de
8 automatische programma’s op het digitale display
of stel de temperatuur eenvoudig zelf in voor de
perfecte bereiding van je maaltijd. Doordat je bakt
met hetelucht is je maaltijd gelijk een stuk gezonder
en nog net zo krokant. Verantwoord genieten dus! De
airfryer is na gebruik eenvoudig schoon te maken,
zowel de pan als de bak kunnen in de vaatwasser
gereinigd worden.
- 5 liter inhoud, voor 1500 gram friet
- bereiding van diverse gerechten
- digitaal display met instelbare timer

Productkenmerken Airfryer
Inhoud

›

5 liter

Uitneembare binnenpan

›

ja

Capaciteit

›

1500 gram

›

ja

›

van 80 tot

Frituurmand met antiaanbaklaag
Controle verlichting

›

ja

Koele wand

›

ja

Inclusief mandverdeler

›

nee

Instelbare temperatuur
Geschikt voor frituren, grillen,
roosteren en bakken zonder olie

›

ja

Display met resttijd indicatie en
temperatuur weergave

›

ja

Anti-slip voetjes

›

ja

Instelbare tijd uitschakeltimer

›

tot 60 minuten

Vaatwasbestendige
onderdelen

›

ja

Automatische programma's

›

8

Garantietermijn

›

2 jaar

Type bediening

›

tiptoetsen met
verlichting

Technische gegevens Airfryer

Materiaal behuizing

›

kunststof

Kleur
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Afmetingen (hxbxd)

›

37,5 x 30,0 x 36,0 cm

Vermogen

›

1700 watt

Snoerlengte

›

107 cm

EAN

›

8712876500073
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