
 
Bereid een volledige maaltijd in één keer zonder smaken en geuren te
mengen.

Tefal Double Pro friteuse: Frituur een complete maaltijd zonder geuren en smaken te
mengen.

Geniet van een complete maaltijd zonder dat geuren en smaken mengen. De Double Pro
friteuse van Tefal beschikt over twee grote frituurpannen waar 1 kg aan ingrediënten per
pan in kunnen. Zo kun je tegelijkertijd friet en snacks frituren voor het hele gezin. De
frituurpannen zijn geheel onafhankelijk te bedienen en kunnen beiden ingesteld worden op
een temperatuur van 190°C. De koudezonetechnologie zorgt ervoor dat kruimels niet
verbranden waardoor er minder nare geurtjes ontstaan en de olie langer vers blijft. Met de
roestvrijstalen deksel met kijkvenster kun je het bakproces goed in de gaten houden. Door
de vaatwasmachinebestendige onderdelen, kun je de Double Fry friteuse gemakkelijk
schoon maken.

 

Tefal Double Pro dubbele friteuse FR3610

• Frituur een complete maaltijd in 1 keer met de 2 grote
onafhankelijke frituurpannen (2x1 kg ingrediënten / 2x3,5 L olie) •
Onafhankelijke thermostaten instelbaar tot 190°C •
Koudezonetechnologie: kruimels verbranden niet, nare oliegeuren
verminderen en olie gaat langer mee • Roestvrijstalen deksel met
venster • Gemakkelijk schoon te maken door de
vaatwasmachinebestendige onderdelen: binnenpannen, manden en
deksels • Handige uitlekpositie

 

Double Pro FR3610 dubbele friteuse
Dubbele friteuse

FR361010

Twee volledig onafhankelijke
pannen

Professionele
koudezonetechnologie

Deksel met venster Gemakkelijk schoon te
maken

Geniet van diversiteit en
frituur een hele maaltijd in
één keer zonder dat smaken
en geuren mengen dankzij de
2 grote onafhankelijke
frituurpannen.

Door de
koudezonetechnologie onder
het verhittingselement
verbranden kruimels niet.
Hierdoor blijft je olie langer
goed en heb je minder last
van nare olieluchtjes.

Dankzij het venster in de
roestvrijstalen deksel is het
apparaat veilig te gebruiken
en kun je het bakproces
gemakkelijk in de gaten
houden.

De dubbele friteuse is
gemakkelijk schoon te
maken door de verwijderbare
en
vaatwasmachinebestendige
deksels, mandjes en
binnenpannen.
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Onafhankelijke thermostaten Handige uitlekpositie

De thermostaten kunnen
ieder afzonderlijk worden
bediend tot een temperatuur
van 190°C. Zo zijn al je
ingrediënten tegelijkertijd
klaar.

Met de handige uitlekpositie
kun je het meeste olie
verwijderen voordat je je
gerecht serveert.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Kleur Roestvrij staal

Olie-inhoud 2 x 3.5L

Mandinhoud 2 x 1kg

Capaciteit voor frietjes 2 x 1kg

Uitneembare binnenpan JA

Coating binnenpan Emaille

Koude zone JA

Deksel Bereiding

Venster JA

Filter Metaal

Handgrepen voor verplaatsing JA

Bedieningspaneel Kunststof

Aan/uit-schakelaar JA

Controlelampje JA

Vaatwasmachinebestendig - details Pannen, mandjes en deksels


