
Heerlijke en knapperige gerechten met weinig tot geen olie!*

Gezond frituren
Weinig tot geen olie* om je favoriete gerechten te frituren, grillen, braden en
bakken.

Fry Delight FX1000 heteluchtfriteuse
FX100015
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 Heerlijke en knapperige gerechten met weinig tot geen olie!*

Dankzij de Air Pulse Technology, kan Fry Delight heerlijke, knapperige gerechten bereiden met weinig tot
geen olie.*
Fry Delight kan niet alleen je favoriete gerechten frituren, maar ook grillen, braden en bakken.

*Voor vele bereidingen heb je geen olie nodig.

PRODUCT BENEFITS

Makkelijk in gebruik
Timer tot 30 minuten instelbaar

2 porties frietjes in 15 minuten**
**500g dunne bevroren frietjes, in 15 minuten gebakken op 200°C inclusief voorverwarming.

Nauwelijks last van nare vetluchtjes
De toevoeging van vet/olie is (bijna) niet nodig: hierdoor krijgt de normale etenslucht de
overhand.

Regelbare thermostaat
Regelbare thermostaat aanpasbaar tussen 150°C en 200°C voor optimale resultaten.
 
 

Vaatwasmachinebestendige onderdelen
Erg makkelijk schoon te maken: de binnenpan en het mandje zijn uitneembaar en
vaatwasmachinebestendig.

Frituren
Wil je graag frituren, maar voel je je schuldig omdat het vaak minder gezond is? Met Fry Delight
frituur je met hete lucht én vaak zonder de toevoeging van olie, waardoor je de gerechten op
een gezondere manier kunt bereiden dan in een traditionele friteuse. Bereid bijvoorbeeld heerlijk
knapperige frietjes, donuts, zeevruchten en snacks zoals kroketten en bitterballen in de Fry
Delight.
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Product levensstijl foto('s)Product levensstijl foto('s)

Andere productfoto's

3D/360 visual
Digitale handleidingHardcopy handleidingSnelstartgidsHandleidingen :

GetuigschriftViralBest practiceZakelijkRecept en tipsSnelstartgidsvergelijkendeProductVideo :
POS KitDigitale KitPR KitRadio advertentiePers advertentieTV advertentie

Grillen
Heerlijk gegrilde biefstuk, vis, kipdrumsticks of spiesjes bereiden? Dankzij de regelbare
temperatuur kun je de Fry Delight instellen tot 200°C, schroeit het gerecht snel dicht en blijft het
lekker sappig van binnen.

Bakken
Zelfs aan de echte zoetekauw is gedacht. Bak heerlijke koekjes, muffins, brownies en taart in de
Fry Delight en maak indruk op je visite!

Braden
De Fry Delight is nog veelzijdiger dan je dacht: zelfs het braden van heerlijke kippenpootjes,
gehaktballetjes en rollade is mogelijk! 

 **500g dunne bevroren frietjes, in 15 minuten gebakken op 200°C inclusief voorverwarming.
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PRODUCT FEATURES

Mandinhoud [0.8] kg

Timer (h) JA

Blijft koel aan de buitenkant JA

Bereidingsstand 1 Standaard

Vaatwasmachinebestendig JA

Vaatwasmachinebestendigheid - details Binnenpan, mandje

Kleuren zwart/wit

[tech.char.country.origin] China

LOGISTIEKE DATA CMMF : 7211002316

 EAN CODE Omdoos PCS / LAGEN LAGEN / PALLET PCS / PALLET PCS / CONTAINER

EAN ST : 3045386373956
EAN UC : 3045386373956

1 4 2 8
C20 : 440
C40 : 895
HQ4 : 996

UITGEPAKT PRODUCT VERPAKT PRODUCT STANDAARD PAKKET PALLET
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 452 x 342 x 367 (MM) 469 x 360 x 391 (MM) 1 200 x 800 x 916 (MM)

gewicht 9 (KG) 9 (KG) 93 (KG)
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