
Horkovzdušná fritéza Concept FR1200 

 

Zdravý způsob smažení 

16 programů 

XXL příslušenství 

 

Zdravý způsob smažení 

Horkovzdušná fritéza FR1200 nabízí zdravou alternativu přípravy 

vašich oblíbených smažených pochoutek. Díky cirkulárnímu 

proudění horkého vzduchu získáte bez použití oleje chutné a 

křupavé pokrmy, které budou rovnoměrně propečené a zároveň 

budou obsahovat méně kalorií, cholesterolu a tuku. Vyhnete se 

také nepříjemnému zápachu, který doprovází klasické smažení na 

oleji. Bez námahy a výčitek svědomí si tak můžete každý den dopřát 

to, co vám opravdu chutná.  

 

 

Více než fritéza 

V horkovzdušné fritéze FR1200 naleznete univerzálního pomocníka 

do kuchyně. Šetří váš čas, energii i místo v kuchyni, protože dokáže 

zastat práci hned několika spotřebičů. Kromě zdravého smažení 

v ní můžete péct, grilovat, rozmrazovat nebo i sušit. Disponuje 

vnitřním prostorem o objemu 12 l a v okamžiku v ní připravíte téměř 

jakékoliv jídlo – od domácích hranolek, masa, zeleniny až po 

lahodný dezert. Velkou výhodou je její kompaktní rozměr, díky 

kterému se vejde nejen do každé domácnosti, ale třeba i na chatu či 

chalupu. 

 

 

 

 

 

 



Intuitivní ovládání 

Ovládání fritézy FR1200 je velmi jednoduché a díky velkému 

dotykovému LED displeji také přehledné a intuitivní. Stačí zvolit 

jeden z 16 přednastavených programů – hranolky, rozmrazování, 

křídla, sušení, steak, plátky, ryby, zelenina, popcorn, kuře, koláč, 

pizza, toast, sušenky, manuál, keep warm. O zbytek už se starat 

nemusíte. Fritéza sama nastaví čas přípravy a požadovanou 

teplotu. O konci programu vás upozorní zvuková signalizace. 

Teplotu můžete regulovat také manuálně v rozmezí od 50 – 200 °C 

a využít časovač, který vám pohlídá potřebnou dobu přípravy. 

 

 

Dokonale propečené 

Gurmáni zajisté ocení rotisserii, se kterou přivedete vaše kuře k 

dokonalosti. Díky otočnému rožni máte jistotu rovnoměrného 

propečení a fantastického výsledku, aniž byste museli váš pokrm 

jakkoli hlídat a kontrolovat. 

 

 

 

Bohaté příslušenství 

Základní výbava horkovzdušné fritézy FR1200 zahrnuje vše, co 

k běžnému vaření budete potřebovat, takže vám odpadá nutnost 

dokupování potřebného příslušenství. Kromě již zmíněné rotisserie 

nechybí rošt, manipulační kleště, koš, odkapávací tácek a plech. 

 

 

 

 

Aplikace Concept Vaření 

Nová aplikace Concept Vaření je přehledná a jednoduchá kuchařka, která 

je díky mobilnímu telefonu nebo tabletu pořád s vámi. Vyberte si mezi 

záložkami (dezerty, RAW, marmelády, saláty, polévky, chuťovky atd.) a 

dejte se do vaření. Už se vám nestane, že nebude vědět co uvařit na 

párty, rodinný oběd nebo jaké smoothie si vzít do práce. Slouží také jako 

inspirace pro objevení nových chutí freshů a smoothies. Aplikaci 

stahujte zde pro iOS a zde pro Android. 

 

 

Technické parametry: 

Zdravý způsob úpravy potravin bez přidaného tuku 

Horkovzdušná technologie (úspornější než klasické smažení na pánvi) 

Objem: 12 l 

Přehledný LED display s dotykovým ovládáním 

Otočný rožeň - rotisserie 

16 přednastavených programů (Hranolky, Rozmrazování, Křídla, Sušení, Steak, Plátky, Ryby, 

Zelenina, Popcorn, Kuře, Koláč, Pizza, Toast, Sušenky, Manuál, Keep Warm) 

Nastavitelná regulace teploty: 50 – 200 °C 

Časovač 

Nerezový vnitřek 

Bezpečnostní pojistka proti přehřátí  

Napětí: 120 – 240 V 

Příkon: 1 600 W 

https://apps.apple.com/us/app/concept-va%C5%99en%C3%AD/id1466044811
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qusion.conceptcooking


 

Příslušenství: 

Vidlička rotisserie 

Mřížka 

Manipulační kleště 

Koš 

Odkapávací tácek 

Plech 

 


