
 
De gezondere oplossing voor krokante gefrituurde gerechten door
bereiding met hete lucht

Een nieuwe heteluchtfriteuse om knapperige en smaakvolle gefrituurde ingrediënten te
bereiden met geen of minimaal gebruik van olie*.

Easy Fry is de gezondere oplossing voor jouw dagelijkse knapperige, gefrituurde gerechten.
Frituur, bak, grill en braad jouw favoriete ingrediënten met weinig tot geen olie. De '3D Air
Pulse Technology' zorgt voor een cyclonische stroom van hetelucht en draagt bij aan een
onweerstaanbare knapperige buitenkant en zachte binnenkant van ieder ingrediënt. Geniet
met het grootste gemak van een grote variatie aan gerechten. Het exclusieve ontwerp van
de binnenpan maakt dat de Easy Fry een compacte heteluchtfriteuse is, maar wél een XL
capaciteit heeft. Daarnaast heeft de Tefal Easy Fry een modern ontwerp door de zwarte
behuizing en is makkelijk manueel te bedienen.

 

Tefal Easy Fry Classic heteluchtfriteuse EY2018

Categorie : heteluchtfriteuse
4,2L / 1,2 KG Capaciteit / tot 6 porties
Compact ontwerp met XL capaciteit
RVS behuizing
Temperatuur in te stellen van 80 tot 200°C
60 Min digitale timer*
Auto shut-off
Binnenpan met anti-aanbaklaag
3D Air Pulse technology
Uitneembare onderdelen zijn vaatwasmachine bestendig
Wattage: 1500W 

 

 

Easy Fry Classic EY2018D heteluchtfriteuse
EY201815

XL capaciteit 4 bereidingsstanden Gezonder frituren Nauwkeurige
temperatuurinstelling

4,2 L capaciteit, tot 6 porties Frituren, bakken, grillen en
braden.

Weinig tot geen olie nodig*
om al jouw favoriete
gerechten te frituren, bakken,
grillen en braden. Van
krokante kippenkluifjes, tot
chocolade-muffins en van
knapperige frietjes tot
heerlijke garnalenhapjes.
Kies het gerecht en de Easy
Fry doet de rest!

De temperatuur kan zeer
nauwkeurig worden ingesteld
van 80°C tot 200°C voor
perfecte resultaten, iedere
keer weer.
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Makkelijk schoon te maken Gemak Compact ontwerp

Alle los te halen onderdelen
kunnen in de
vaatwasmachine worden
gereinigd. Dit zorgt voor nog
meer gemak.

De timer kan tot 60 minuten
worden ingesteld en geeft
een signaal wanneer de
bereidingstijd is afgerond. De
Easy Fry heeft ook auto
shut-off functie.

Door het compacte design
neemt de Easy Fry weinig
ruimte in beslag, maar
profiteer je van XL capaciteit.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Mandinhoud 1,2 kg kg

Timer JA

Aan/uit-schakelaar JA

Vaatwasmachinebestendig JA

Vaatwasmachinebestendig - details Lade en Bakrooster

Kleuren Zwart


