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ceny do jakości

Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze - , dlatego frytownica posiada:
- izolację termiczną ścianek, powierzchnia chłodna w dotyku;
- kosz z wygodnym nienagrzewającym się uchwytem i blokadą pojemnika;  
- antypoślizgowe nóżki zapewniające stabilność podczas pracy;
- zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Na solidnej, odpornej na wysokie temperatury obudowie znajdują się 2 kontrolki pokazujące 
stan pracy i temperatury.

Regulacja temperatury od 80 do 200°C - pozwala na przygotowanie wielu 
różnorodnych potraw. Masz pełną kontrolę nad poziomem wysmażenia dań, 
będą przygotowane tak jak lubisz najbardziej, idealnie chrupkie na zewnątrz i 
soczyste w środku!

Zegar 30-minutowy - monitoruje czas gotowania. Po upływie zadanego 
czasu urządzenie wyłącza się automatycznie, a dźwiękowy sygnał informuje 
o zakończeniu programu, i jedzenie gotowe!

Łatwa obsługa - panel sterowania , na którym za pomocą dwóch pokręteł ustawisz tempe-
raturę i czas gotowania.

Duża misa i kosz do pieczenia - Dzięki dużej pojemności kosza do smażenia 
– aż 5 litrów przygotujesz wiele porcji za jednym razem. Na pewno nikt nie będzie 
głodny! 

Bezpieczeństwo użytkowaniaBezpieczeństwo użytkowania - Kosz na żywność oraz pojemnik pokryte są powło-
ką zabezpieczającą przed przywieraniem potraw, łatwą w czyszczeniu. Nienagrze-
wający się uchwyt kosza umożliwia wysuwanie go w każdej chwili, kiedy chcemy 
skontrolować smażoną potrawę bez ryzyka, że się oparzymy. Rączka kosza posia-
da zabezpieczenie przed odczepieniem się kosza od pojemnika.

Wielofunkcyjność - to nie tylko frytkownica, to urządzenie, które zastąpi kilka innych 
w Twojej kuchni. Oprócz zdrowego smażenia możesz w niej grillować, piec, opiekać, 
podgrzewać, gotować i odmrażać. To oszczędność Twojego czasu i energii, ale także 
miejsca w kuchni. Smakosze z pewnością docenią jej zalety.

Zdrowa żywność - Potrawy przygotowane za pomocą cyrkulacji gorącego 
powietrza, są chrupiące na zewnątrz i delikatne w środku, a do ich przygoto-
wania nie jest potrzebny olej. Twoje posiłki będą miały o 95% mniej tłuszczu 
oraz o połowę mniej kalorii, w porównaniu do tych smażonych na tradycyjnej 
patelni oraz nawet o 80% mniej tłuszczu niż w przypadku standardowej 
frytownicy. 

To zdrowe smażenie, gotowanie i pieczenie bez dodatku tłuszczu. 

Zaletą gotowania beztłuszczowego jest także ograniczenie nieprzyjemnych 
zapachów i oparów w domu towarzyszących klasycznemu smażeniu na 
oleju.

Duża moc 2000 W - sprawia, że urządzenie nagrzewa się do wymaganej temperatury w 
kilka chwil, umożliwia to szybkie przygotowanie niskokalorycznych i zdrowszych posiłków 
dla całej rodziny.
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Zdrowy sposób na przygotowanie posiłków i przekąsek!
Masz ochotę na pyszne frytki lub chrupiące kawałki kuMasz ochotę na pyszne frytki lub chrupiące kawałki kurczaka, a liczysz kalorie? 
Mamy zdrową alternatywę dla przygotowania tych dań bez smażenia w dużej ilości 
oleju. Beztłuszczowa frytownica OPTIMUM to nowoczesny sposób gotowania z 
wykorzystaniem cyrkulacji gorącego powietrza. Możesz w niej smażyć, piec, grillo-
wać, podgrzewać a przygotowane potrawy będą zawierały mniej kalorii, cholestero-
lu i tłuszczu! Idealna do przygotowania złocistych frytek, soczystych mięs, ryb, 
warzyw po pyszne muffiny. Szybko i smacznie przygotujesz zdrowe i dietetyczne 
posiłki dbając o dobre nawyki żywieniowe w Twojej kuchni.


