
Patentovaný filtrační systém pro déle čistý olej!

Celosvětová inovace: patentovaná filtrace oleje
Filtra Pro přináší jedinečnou výhodu: obsahuje patentovanou filtrační síťku
pro filtraci oleje po každém použití. Olej vám tak zůstane déle čistý a
nepříjemné pachy budou potlačeny.

FILTRA PRO FR510
FR510170

  

 

 



 Filtra Pro přináší profesionální výsledky fritování! Filtra Pro je poloprofesionální fritéza s technologií Cool Zone
pro chladný povrch. S kapacitou 3 l oleje můžete připravit až 1,2 kg vynikajících hranolků. Fritéza má
patentovanou filtrační síťku, kterou můžete použít po každém smažení, aby odstranila veškeré zbytky po fritování
a olej zůstal čistý. Součástí přístroje je i ponorné topné těleso pro rychlé a dokonalé výsledky. Přístroj Filtra Pro
Inox & Design lze plně rozložit a všechny díly kromě topné jednotky lze mýt v myčce. Fritéza je opatřena
nastavitelným termostatem a mechanickým časovačem. Při smažení lze použít víko s průzorem, kterým můžete
průběh přípravy pokrmu snadno sledovat. Víko je vybaveno permanentním kovovým tukovým filtrem.  

VÝHODY PRODUKTU

Patentovaná filtrační síťka
Filtr je uvnitř nádoby i během fritování. Jeho použití je velmi snadné a lze jej mýt v myčce.

Filtrace oleje jediným pohybem
Filtrační síťku lze velmi snadno používat díky vnější rukojeti.

Sledujte své vaření
Tato fritéza je vybavena víkem s průzorem pro snadné sledování přípravu jídla a kovovým
tukovým filtrem. Dále má košík s odkapávací polohou, díky které olej po smažení odkape zpět
do nádoby.

Snadné použití
Nastavte čas a budík zazvoní, jakmile budou vaše hranolky hotové! Pomocí nastavitelného
termostatu zvolte teplotu od 150° do 190°.  

Snadné mytí
Tato fritéza se velmi snadno čistí. Plášť, nádobu, víko, fritovací koš a filtrační síťku lze mýt v
myčce.

Plášť z nerezové oceli
Tato fritéza je konstruována pro dlouhou životnost díky robustnímu plášti z nerezové oceli.

 



ObalObal

Další obrázky produktu

Vizuál 3D / 360°
Příručka pro rychlé použitíTištěný uživatelský návodDigitální uživatelský návodUživatelská příručka :
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Komunikace

FOTKY PRODUKTU
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Barvy [Waffled Stainless Steel]

Kapacita oleje [3L]

Množství pokrmu [Up to 1,2kg]

Kapacita hranolek [Up to 1,2kg]

Odnímatelná nádoba ANO

Povrch nádoby Nerezová ocel

Chladicí zóna ANO

Víko Vaření

Okno ANO

Filtr Kov

Filtrace oleje Manuální

Madla na přenášení ANO

Ovládací panel Kov

Časovač ANO

Světelná kontrolka ANO

Vhodné do myčky – detaily [All removable parts (except heating elements)]

[tech.char.country.origin] China

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 7211002665

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

EAN ST : 3045386376575
EAN UC : 3045386376575

2 4 4 16
C20 : 588

C40 : 1 200
HQ4 : 1 400

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 472 x 284 x 318 (MM) 587 x 490 x 345 (MM) 1 200 x 800 x 1 522 (MM)

Hmotnost 5,475 (KG) 10,95 (KG) 87,6 (KG)


