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Najbardziej 
korzystny stosunek
ceny do jakości

Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze dlatego frytownica posiada:
- specjalną izolację termiczną ścianek, dzięki której obudowa nie nagrzewa się podczas 
   smażenia i zawsze pozostaje chłodna w dotyku; 
- system zabezpieczający przed przegrzaniem;
- praktyczne uchwyty w podstawie do przenoszenia; 
- gumowe, antypoślizgowe nóżki zapewniające stabilność urządzenia. 

2 lampki kontrolne - informują o włączeniu urządzenia oraz jego gotowości do pracy po osią-
gnięciu wcześniej wybranej temperatury.

Zdejmowana pokrywa - z wbudowanym aluminiowym filtrem, gwarantuje łatwe i wygodne 
czyszczenie urządzenia po zakończeniu użytkowania. Duże okienko kontrolne w pokrywie 
frytownicy pozwala na kontrolowanie przygotowywanych potraw bez potrzeby jej otwierania 
i przerywania procesu smażenia.

Regulowany termostat - w zakresie temp. 150° - 190°C pozwala wybrać najlepsze parametry sma-
żenia i przygotować wiele potraw. Będą takie jak lubisz najbardziej, idealnie chrupkie na zewnątrz 
i soczyste w środku. Możesz dostosować stopień wysmażenia do własnych upodobań. 

Koszyk z funkcją podnoszenia - pozwala na skuteczne i bezpieczne odsączenie nadmiaru 
tłuszczu przed podaniem potrawy, mniej kalorii! Składana, nienagrzewająca się rączka do 
jego wyjmowania eliminuje ryzyko poparzenia.

Pojemna i prosta w obsłudze - pojemność zbiornika na olej to aż 2,5 litra, co umożliwia przygoto-
wanie wielu porcji za jednym razem, a nawet obiadu dla całej rodziny. Nieprzywierająca powłoka 
zabezpiecza przed przypalaniem się potraw, co ułatwia utrzymanie czystości.

Moc 1800 W - wyjątkowo duża moc, dzięki której szybko przygotujesz posiłki. Twoje potra-
wy będą idealnie wysmażone, a domowe frytki bez szkodliwych konserwantów i polepsza-
czy smaku. Wiesz co jesz!
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Perfekcyjnie wysmażone i chrupiące!
Smakoszy szybkich przekąsek oraz smażonych dań z pewnością zainteresuje 
frytownica OPTIMUM. Już w kilka minut przygotujesz w niej idealnie złociste 
i chrupiące frytki, kawałki kurczaka z przyrumienioną skórką, rybę w panierce, 
a nawet słodkie pączki. Duża moc 1800 W i pojemność 2,5 litra sprawią, 
że przygotowanie posiłku dla całej rodziny staje się przyjemnością. Możliwość 
regulacji temperegulacji temperatury zapewnia pełną kontrolę nad poziomem wysmażenia dań. 
Wygodna i bezpieczna w użyciu, kompaktowa forma oraz łatwość czyszczenia 
sprawią, że Nasza frytownica stanie się niezbędnym urządzeniem w Twojej kuchni. 
A jej nowoczesny i elegancki wygląd będzie podkreślał jej charakter! 


