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Najbardziej 
korzystny stosunek
ceny do jakości

Dla Twojego bezpieczeństwa - frytkownica posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz 
specjalną izolację termiczną ścianek, dzięki której zawsze pozostaje ona chłodna w dotyku 
podczas smażenia.  Stabilność urządzenia gwarantują antypoślizgowe nóżki.

Pojemny koszyk do smażenia z funkcją podnoszenia - ta szczególna pozycja pozwala na 
skuteczne i bezpieczne odsączenie nadmiaru tłuszczu przed podaniem potrawy. Dla 
wygody użytkowania koszyk wyposażony jest w składaną i nienagrzewająca się rączkę do 
jego wyjmowania.

Regulacja temperatury od 130 do 190°C - sprawia, że masz pełną kontrolę nad poziomem 
wysmażenia dań. Dzięki niej przygotujesz idealne domowe frytki chrupiące z zewnątrz i miękkie 
w środku.

Zdejmowana pokrywa z wbudowanym filtrem aluminiowym. Duże okienko kontrolne 
w pokrywie pozwala na kontrolowanie przygotowywanych potraw oraz stopnia ich 
wysmażenia bez potrzeby otwierania i przerywania procesu smażenia.

Pojemność 1,5 litra - umożliwia przygotowanie dużej porcji szybkich przekąsek. Przy jednym 
smażeniu można uzyskać aż 500 gramów różnych potraw: pikantnych skrzydełek, krążków cebuli 
czy warzyw w cieście oraz innych potraw w kilka minut. Nieprzywierająca powłoka pojemnika na 
olej zabezpiecza przed przypaleniem dań i jest łatwa w utrzymaniu czystości.

Moc 900 W – optymalna moc, dzięki której szybko usmażysz pyszne i chrupiące dania w 
głębokim tłuszczu. Z łatwością przygotujesz w niej złociste frytki, soczyste kawałki mięsa, 
ryby czy warzywa. Twoje potrawy będą usmażone tak jak lubisz najbardziej.
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Kompaktowa, w eleganckiej obudowie ze stali Inox frytownica OPTIMUM to prak-
tyczne urządzenie, w którym przygotujesz idealne frytki, kawałki kurczaka z 
chrupiącą skórką, rybkę w panierce, a nawet słodkie pączki. Duża moc 900 W 
oraz optymalna pojemność 1,5 litra sprawią, że przygotowywanie przekąsek staje 
się przyjemnością. Regulowana temperatura od 130 do 190°C zapewni Ci całkowitą 
kontrolę nad poziomem wysmażenia dań. Zasmakuj w chrupiących przekąskach 
dzięki frytkownicy OPTIMUM.


