
RESULTADOS PROFISSIONAIS
Com a fritadeira Easy Pro, pode fritar até 
1,2 Kg de deliciosas batatas, tal como um 
profissional!
Resistência submersa para resultados rápidos 
e perfeitos. Cuba em aço inoxidável amovível 
para uma fácil limpeza. Temperatura ajustável  
de 150ºC a 190ºC.

TECNOLOGIA COOL ZONE
Por baixo da resistência, a temperatura é significativamente 

mais baixa. É o que chamamos de zona fria (Cool Zone). 
Os resíduos ficam nesta zona e as principais vantagens são:

 as batatas fritas ficam sempre com um aspeto apetitoso 
 os resíduos não ficam queimados e não há libertação 

de maus odores.
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SEM STRESS, CUIDAR E DELEGAR ÍNDICE GERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidade de óleo 3 L

Capacidade para alimentos 1,2 Kg

Capacidade de batatas fritas 1,2 Kg

Cuba amovível Sim

Revestimento cuba Inox

Zona de arrefecimento Sim

Tampa Com janela de observação

Filtro Metálico

Pegas de transporte Sim

Painel de controlo Metálico

Luz indicadora de temperatura Sim

Compatível com máquina de lavar loiça Corpo, cuba, tampa e cesto

Cores Inox e preto

DADOS LOGÍSTICOS

Código EAN (código de barras) Unidades / caixa Unidades / camada de palete Camadas / palete Unidades / palete

3045386373215 1 6 3 18

Produto embalado Cartão Palete

Dimensões 426 x 263 x 301 (MM) 443 x 280 x 325 (MM) 1 200 x 800 x 1 109 (MM)

Peso 4,45 (KG) 4,45 (KG) 101,1 (KG)

VIGIE AS SUAS PREPARAÇÕES
Tampa com janela de observação.

FÁCIL LIMPEZA
Fritadeira totalmente desmontável. A 
tampa, o cesto e a cuba em aço inoxidável 
são compatíveis com a máquina de lavar 
a loiça.

CUBA AMOVÍVEL
Cuba em inox amovível e muito fácil  
de limpar.

AQUECIMENTO RÁPIDO
A resistência está submersa e fica em 
contacto direto com o óleo, o que permite 
resultados “semi-profissionais”.

TERMÓSTATO AJUSTÁVEL
Ajuste a temperatura e frite os seus 
alimentos de 150ºC a 190ºC.
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