
Připravte si kdykoli lahodné pochoutky v superkompaktní
fritéze!

Minifritéza kompaktních rozměrů s chladným povrchem.
Je malá... ale má všechno, co má mít! S fritézou Principio můžete připravit
až 600 g hranolků. Bez problémů s ní kdykoli připravíte pochoutky pro 1 či 2
osoby.
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 Principio je malá fritéza Tefal... Ale má všechno, co má mít! S fritézou Principio můžete připravit až 600 g
hranolků jen s 1,2 l oleje, a ušetříte olej, čas i energii, neboť přístroj má spotřebu pouhých 1000 W. 600 g hranolků
je více než dostatečné množství pro 2 osoby, avšak máte-li hosty, můžete Principio použít i k přípravě tapas a
nejrůznějších smažených pokrmů: taštiček samosa, kroket, falafelu, smažených ryb, smaženého pečiva nebo
koblih... Nápady Vám nikdy nedojdou!  

VÝHODY PRODUKTU

Ideální pro 1 či 2 osoby

Bezpečnost
Pro vaši bezpečnost má Principio chladný vnější plášť. Stěny se během fritování zahřívají.  

Snadné použití
Principio je fritéza umožňující velmi snadné použití. Můžete nechat odkapat přebytečný olej z
jídla v „odkapávací poloze" koše a během přípravy pokrmů můžete použít víko proti vystřikování
oleje.  

Snadné ukládání
Principio je velmi kompaktní, tuto minifritézu proto můžete snadno kdekoliv uskladnit.

Snadné mytí
Principio se snadno čistí: koš a rukojeť lze mýt v myčce a víko je odnímatelné  
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Barvy [Black]

Kapacita oleje [1.2]

Množství pokrmu [up to 600g]

Povrch nádoby Hliník

Chladný dotek ANO

Víko Vaření

Filtr Uhlík

Ovládací panel Plast

Tlačítko zapnuto/vypnuto ANO

Světelná kontrolka ANO

Vhodné do myčky – detaily [Handle and basket]

[tech.char.country.origin] China

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 7211002691

 EAN kód [logitic.datas.product.per.parcel] Ks / vrstvy Vrstva / paleta Ks / paleta Ks / kontejner

EAN ST : 3045386376711
EAN UC : 3045386376711

2 8 4 32
C20 : 992

C40 : 2 032
HQ4 : 2 286

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 343 x 282 x 256 (MM) 583 x 360 x 279 (MM) 1 200 x 800 x 1 250 (MM)

Hmotnost 3,716 (KG) 7,432 (KG) 139,912 (KG)


