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 Lekkere, gezonde maaltijden bereiden met twee apparaten in één! Met de Easy Fry & Grill Precision beschikt u
over een combinatie van een hetelucht friteuse en een grilltoestel, waarmee u op een gezonde manier kunt
frituren zonder of met weinig toegevoegde olie, én probleemloos kunt grillen in alle comfort van eigen keuken.
Aan de hand van 8 automatische programma's behaalt u in een handomdraai perfect klaargemaakte maaltijden.
En dankzij de handige vochtafdrijvende functie zijn ook heerlijke zelfgemaakte snacks altijd mogelijk.

Gezond koken kan met deze allereerste 2-in-1 hetelucht friteuse: de Air Fry & Grill van Moulinex
*99% minder toegevoegde vetten: 700 g bevroren frietjes in vergelijking met een standaard friteuse met 2 l inhoud

 



PRODUCTVOORDELEN

Technologie voor extra krokante resultaten 
Uitgerust met een technologie die de optimale balans tussen temperatuur en hete luchtstroom
biedt: goudbruin gebakken resultaten met heerlijk krokant effectje, zonder of met een minimum
aan toegevoegde olie én met 99% minder toegevoegde vetten vergeleken met traditioneel
frituren!*

Grill technologie
Uitgerust met een grillrooster uit gegoten aluminium, die garant staat voor mals, sappig vlees
en perfect gegrilde groenten.

Snelkoken
De Easy Fry 2-in-1 gaat bijna tweemaal sneller* te werk dan een standaard oven, en dat alles
met een lager energieverbruik. *49% sneller: externe kooktest uitgevoerd op 700 g bevroren
frietjes in vergelijking met een Moulinex/Tefal heteluchtoven

8 automatische programma's
Ervaar absoluut gebruiksgemak:8 vooraf ingestelde programma's (frietjes, Nuggets,
geroosterde kip, pizza, vlees, vis, groenten, dessert).

Verstelbare temperatuur
Met zeer nauwkeurige temperatuurregeling van 80°C tot 200°C, voor telkens weer perfecte
resultaten, ongeacht het recept!

Praktische functies
Intuïtief digitaal bedieningspaneel met 60-minuten timer en automatisch
waarschuwingssysteem voor totale gemoedsrust.

XL capaciteit
De ruime inhoud van 4,2 liter is perfect voor het bereiden van heerlijke maaltijden voor familie
en vrienden — max. 6 personen.
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Andere productfoto's

Digitaal receptenboek
Voer uw kookkunsten naar het volgende niveau met de door onze chef-kok samengestelde,
exclusieve recepten.

Vochtafdrijvende functie
Heel wat gezonde snacks binnen handbereik: haal het vocht uit van nature zoet fruit of
groenten
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Vermogen [1400 W]

Deksel Geheel ondoorzichtig

Timer (h) Ja

Uitneembare pan PTFE

Aan/uit-schakelaar Ja

Kleuren ZWART

Land van herkomst China

LOGISTIEKE DATA CMMF 1510002173

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3045380021730
EAN UC : 3045380021730

1 6 2 12
C20 : 490

C40 : 1 015
HQ4 : 1 225

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 361 x 270 x 324 (mm) 398 x 314 x 370 (MM) 412 x 328 x 390 (MM) 1 200 x 800 x 914 (MM)

gewicht 5,4 6,8 (KG) 6,8 (KG) 102,6 (KG)


