
Křupavé a lahodné smažení s minimem nebo bez oleje*
 

Zdravé smažení
Svá oblíbená jídla usmažíte, upečete, ogrilujete s minimem oleje nebo
dokonce bez* oleje 
Od křupavých kuřecích kousků po čokoládová muffiny, hranolky nebo
smaženou rybu. Vyberte si svůj oblíbený pokrm a nechejte Fry Delight
připravit delikátní a zdravé jídlo. 
Sami vyzkoušejte!!

FRY DELIGH 800G
FX100015

  

 

 



 Křupavé a lahodné smažení s minimem nebo bez oleje*

Fry Delight umí připravit lahodné a křupavé jídlo bez* oleje nebo s minimem oleje díky pokročilé technologii „Air
pulse“. 
Fry Delight usmaží, ogriluje, zapeče nebo upeče všechna vaše oblíbená jídla rychleji než jste zvyklí.
 

*Velké množství receptů nevyžaduje žádný dodatečný olej.

VÝHODY PRODUKTU

Snadné požívání
Vaření máte pod kontrolu, nastavitelná délka přípravy do 30 minut, kdy se automaticky zastaví. 
 

Rychlá příprava
2 porce hranolek během 15min**

**500g mražených hranolek je připraveno za 15 minut při teplotě 200°C  

Bez zápachu oleje
Mnoho jídel se připravuje bez* nebo s minimem oleje.

Nastavitelný termostat
Od 150°C do 200°C pro optimální výsledky přípravy jídla.

Vhodné do myčky
Snadné mytí v myčce. Košík i pánev jsou vyjmout a vložit do myčky.

Smažení



Další obrázky produktu

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

ReferenceReference
VirálníSprávné postupySpolečnostRecept a tipyPříručka pro rychlé použitíSrovnávacíProduktVideo :

POS sadaDigitální sadaPR sadaReklama v rádiuReklama v tiskuReklama v TV

Grilujte

Peče

Zapéká

Opravitelný výrobek

Navrženo pro snadnou opravu
Rychlé a levné dodání náhradních dílů po dobu 10 let +
6 500 servisních center na celém světě

 *Mnoho jídel nevyžaduje žádny dodatečný olej
 ** 500g mražených hranolek je připraveno za 15 minut při teplotě 200°C

Komunikace

FOTKY PRODUKTU



Video (videa)Video (videa)

ObalObal

Lifestyle foto (fota) produktuLifestyle foto (fota) produktu
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Množství pokrmu [0.8] kg

Časovač ANO

Chladný dotek ANO

Režim vaření 1 Standard

Vhodné do myčky ANO

Vhodné do myčky – detaily [Pan, basket]

Barvy [WHITE]

[tech.char.country.origin] China

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 7211002316

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

EAN ST : 3045386373956
EAN UC : 3045386373956

1 4 2 8
C20 : 440
C40 : 895
HQ4 : 996

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 452 x 342 x 367 (MM) 469 x 360 x 391 (MM) 1 200 x 800 x 916 (MM)

Hmotnost 9 (KG) 9 (KG) 93 (KG)


