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Feelware tactiele multifryer
eenvoudige bediening met
tactiele knoppen
met gesproken handleiding
7 (semi)-automatische
programma's
capaciteit tot 1,7 kg frites
afmeting: 28 x 30 x 37 cm (L x B x
D)

De Feelware tactiele multifryer, ook wel bekend als heteluchtfriteuse, is een
handig hulpmiddel in uw keuken. Deze multifryer is niet alleen gezonder dan een
frituurpan, maar hij beschikt ook over een gesproken handleiding en tactiele
drukknoppen. Hierdoor is het apparaat uitermate geschikt voor mensen met een
visuele beperking, die moeite hebben met het bedienen van apparaten. Voor
optimaal gebruiksgemak is de multifryer ook uitgerust met een ruim aanbod aan
(semi)-automatische programma's. Hierdoor wordt met een druk op de knop het
werk voor u gedaan. Een duidelijk hoorbare pieptoon geeft aan wanneer het
programma afgelopen is.
De Feelware tactiele multifryer is erg onderhoudsvriendelijk: u kunt de kookpan,
het roerwerk en het deksel namelijk in de vaatwasser doen. Om het apparaat in
gebruik te nemen, is het alleen nodig om het op een geschikte plaats op te stellen,
de kookruimte te legen en het apparaat op het elektriciteitsnet aan te sluiten.
Houd er rekening mee dat het apparaat aan alle kanten enkele centimeters lucht
nodig heeft om voor luchtcirculatie te zorgen.
Specificaties:
» Eenvoudige bediening door middel van een draaiknop en tactiele drukknoppen;
» Het apparaat is uitgerust met de intuïtieve tactiele symbolen van Feelware;
» 4 automatische programma's: frites & aardappelen, risotto & goulash, cakes en
muffins, pizza;
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» 3 semi-automatische programma's: oven, grill, pan;
» Pieptoon wanneer de instellingen worden gewijzigd nadat het ingestelde
programma is afgelopen;
» Afneembaar roerwerk zorgt voor een gelijkmatige bruining en voorkomt
aanbranden;
» Gesproken handleiding;
» Capaciteit tot 1,7 kg frites;
» Onderhoudsvriendelijk: kookpan, roerwerk en deksel zijn
vaatwasmachinebestendig;
» Vermogen: 1400W bovenwarmte, 1000W onderwarmte;
» Afmetingen: ca: 28 x 30 x 37 cm (L x B x D);
» Op deze multifryer is de standaard fabrieksgarantie van DeLonghi van
toepassing.
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