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Frituurpan - koude zone 2x3 liter inhoud
Met deze dubbele koude zone friteuse van Tomado
bak je allerlei gerechten, van smaakvolle frites en
kroketten tot aan krokante kipkluifjes. De friteuse
heeft een maximale capaciteit van 6 liter verdeeld
over 2 pannen en kan eenvoudig ingesteld worden tot
190°C dankzij de praktische draaiknop. De twee losse
frituurpannen zijn ideaal wanneer je meerdere snacks
en frites tegelijkertijd wilt bakken. Frituren met een
koude zone is direct een stuk gezonder omdat de olie
langer vers blijft in de pan. Het verwarmingselement
hangt direct in de olie, waardoor je maaltijd ook nog
eens lekker knapperig wordt! De friteuse is na gebruik
eenvoudig schoon te maken en heeft
vaatwasbestendige onderdelen.
- 6 liter inhoud, verdeeld over 2 pannen
- gezonder frituren door de koude zone
- 3600 watt vermogen

Productkenmerken koude zone friteuse
Materiaal behuizing en
deksel

›

RVS en kunststof

Controle verlichting

›

ja

Koude zone

›

ja

Deksel met kijkvenster

›

nee

ja

Anti-reuk filter

›

nee

›

draaiknop

Afwerking binnenpan

›

emaille

Traploos regelbare thermostaat

›

ja

Extra diepe XL
frituurmand

›

nee

Positie resetknop

›

achterzijde ver
warmingselem
ent

Handvat frituurmand
inklapbaar

›

ja

Anti-slip voetjes

›

ja

nee

Vaatwasbestendige
onderdelen

›

nee

Netto inhoud

›

2x3 liter

Instelbare temperatuur

›

tot 190°C

Uitneembare binnenpan

›

ja

Uitneembaar verwarmingselement

›

ja

Uitlekstand

›

Type bediening

Geïntegreerd oliefiltersysteem

›
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Kleur

›

RVS en zwart

Afmetingen (hxbxd)

›

21,5 x 41,0 x 52,0 cm

Vermogen

›

3600 Watt

EAN

›

8712876500127
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