Friteuse

FRYING SERIES

Turbo SF®
4050
Artikelnummer
137205

Turbo SF® 4050
Met de FRITEL Turbo SF® 4050 haal je de ideale kleine keukenhulp in huis die zonder probleem de snacks bakt terwijl
zijn grote broer de frietjes klaarmaakt. Met zijn 2 liter inhoud is deze friteuse bovendien ook ideaal voor iedere
student en alleenwonende.
Deze FRITEL-friteuse is uitgerust met een dubbel verwarmingselement waardoor je tot 50% sneller kan frituren. De
frietjes worden sneller dichtgeschroeid, zijn dus krokanter, minder vet en gezonder! Dit is het ultieme geheim van de
echte Belgische friet! Uniek en gepatenteerd, alleen bij FRITEL! Een leuk extraatje is de speciale vetsmeltstand voor
vast frituurvet.

EAN Code
5410585372051

•2 L
• 2000 Watt
• 34 x 21 x 27,5 cm
• 2,6 kg

Fritel, met Smaak bedacht !

Unieke productvoordelen
Ook verkrijgbaar:

−

Friteuse met dubbel verwarmingselement

−

Het ultieme geheim van de échte Belgische friet = Gepatenteerd dubbel verwarmingselement
• Tot 50% sneller frituren
• Krokantere en minder vette frietjes, dus gezonder
• Sneller, dus ook energiezuiniger
• Gebruik van vast vet is mogelijk dankzij de unieke vetsmeltstand

−

VEILIG: 3-voudige beveiliging tegen oververhitting.

−

Mantel in zilvergrijs gelakt metaal

−

Met kunststof antistofdeksel in antraciet metallic

−

Voor 1-2 personen

−

10 jaar garantie mits online registratie

Turbo SF® 4150

Turbo SF® 4350

Turbo SF® 4551

Accessoires
FRITEL 135600
Friteusereiniger

FRITEL 135604
Vetlosweker
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Technische details

FRYING SERIES

Turbo SF®
4050
Artikelnummer
137205

EAN Code
5410585372051
•
•
•
•

2L
2000 Watt

−

Baktemperatuur manueel instelbaar tussen 150-190°C

−

Gelakt metalen mantel

−

Kunststof antistofdeksel

−

Met Koude Zone waardoor
• Bakrestjes naar de bodem zakken en niet verbranden
• De frituurolie helder blijft en 3x langer meegaat

−

Dubbel verwarmingselement = actieve koude zone die sneller op temperatuur is

−

3 veiligheden (thermostaat, micro switch, fail safe)

−

COOL TOUCH handgrepen

−

Antislipvoeten

−

ONDERHOUDSVRIENDELIJK:
• Volledig demonteerbaar
• Kuip is vaatwasserbestendig
• Click System® voor een makkelijke reiniging van de kuiprand

−

Kleur: zilver/antraciet metallic

34 x 21 x 27,5 cm

2,6 kg
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