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Koude zone friteuse voor snelle, fantastische
resultaten.

Koude zone technologie
Onder het verwarmingselement is de temperatuur aanzienlijk
lager. Dit noemen we de koude zone.
Kruimels en bakresten blijven achter in de koude zone. Dit
heeft twee belangrijke voordelen:

je bakt heerlijke frietjes, net als een professional
kruimels verbranden niet en nare geurtjes worden
beperkt

 

 Frituren wordt een fluitje van een cent met de Easy Pro Premium!
De Easy Pro Premium is een semiprofessionele friteuse met koude zone technologie.
Met de Easy Pro Premium bak je tot 1.2 kg overheerlijke frietjes, net als een prof.
Het ondergedompelde verwarmingselement staat garant voor een snel en perfect resultaat. De
roestvrijstalen binnenpan is uitneembaar en daarom makkelijk schoon te maken. De Easy Pro Premium
kan volledig uit elkaar worden gehaald, uitgezonderd het verwarmingselement en is geschikt voor de
vaatwasser. De roestvrijstalen binnenpan is zeer robuust. De friteuse gaat dan ook heel lang mee.
Stel de temperatuur in van 150°C tot 190°C en houd toezicht op het bakken dankzij het kijkvenster in
het deksel. Het deksel kan tijdens het bakken worden gebruikt en is uitgerust met een permanent
metalen anti-vetfilter.
Frituren wordt een fluitje van een cent met de Easy Pro Premium!

PRODUCT BENEFITS

Regelbare thermostaat
Stel de temperatuur in om te bakken tussen 150°C en 190°C.

Snel verwarmingssysteem
Het verwarmingselement is ondergedompeld en staat in direct contact met de
olie, zoals dat hoort in een 'semiprofessionele' friteuse.



verpakking

Andere productfoto's

Houd toezicht op het bakken
Deze friteuse is uitgerust met een deksel met venster en een metalen
anti-vetfilter.

Uitneembare binnenpan
Deze friteuse heeft een lange levensduur dankzij de roestvrijstalen binnenpan.
De binnenpan is uitneembaar en daardoor makkelijk schoon te maken.

Makkelijk schoon te maken
Deze friteuse kan volledig uit elkaar worden gehaald. Het deksel, het
bakmandje, de roestvrijstalen binnenpan en de behuizing zijn geschikt voor de
vaatwasmachine.
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PRODUCT FEATURES

[ ]
Kleuren Geborsteld roestvrij staal
Olie-inhoud 3 l
Mandinhoud 1,2 kg
Capaciteit voor frietjes 1,2 kg
Uitneembare binnenpan JA
Coating binnenpan Roestvrij staal
Koude zone JA
Deksel Bereiding
Venster JA
Filter Metaal
Handgrepen voor verplaatsing JA
Bedieningspaneel Zilver
Controlelampje JA
Vaatwasmachinebestendig - details Behuizing, binnenpan, deksel & bakmandje


