
Sähkökäyttöinen Haudutuspata | 40 cm | Paksu 
Valualumiinirunko

General information

Nedis®-sähköpaistinpannu on monikäyttöisyydessään 
erinomainen lisäys keittiövälinevalikoimaasi! Sitä voidaan 
käyttää kaikissa ruoanlaittotekniikoissa. Paistinpannun 
suuri tilavuus sekä säädettävä termostaatti takaavat, että 
niin pienet kuin isommatkin ruoka-annokset valmistuvat 
sillä vaivatta. Konepesun kestävässä pannussa on 
tarttumaton pinnoite, joten sen puhdistaminen on helppoa 
ja nopeaa. Sähkökäyttöisyys - Täydellistä joustavuutta 
Monikäyttöinen Nedis®-sähköpaistinpannu taipuu 
ruoanlaitossa moneksi: se sopii paistamiseen, leivontaan, 
hauduttamiseen, muhentamiseen ja keittämiseen missä ja 
milloin vain. Tarvitset sen käyttämiseen ainoastaan 
pistorasian. Se on kätevä ruoanlaittoväline esimerkiksi 
retkeillessä tai lieden puuttuessa - tai ihan vain lisäyksenä 
muiden keittoastioidesi joukkoon. Säädettävä lämpötila - 
Eri ruokalajien tarkkaan valmistukseen Tavallisista sähkö- 
ja kaasuliesistä poiketen sähköisen haudutuspadan 
lämpötila on mahdollista asettaa tasaiseksi ja sitä voi 
myös säätää nopeasti. Kun ruoanlaittolämpötila on täysin 
omassa hallussasi, voit olla varma siitä, että ruoan 
kypsyys on juuri sopiva, eikä ylikypsäksi paistumisen tai 
raa'aksi jäämisen vaaraa ole. Paksu valualumiinirunko ja 
runkoon upotettu kuumennusosa mahdollistavat lämmön 
optimaalisen jakautumisen koko paistopinnalle. 
Tarttumaton pinnoite - Ruokaöljyä tarvitaan vähemmän 
Pannun virheettömän viimeistelyn salaisuus on kivinen 
paistopinta. Laadukas tarttumaton pinnoite tekee 
sähköpaistinpannun puhdistamisesta erittäin helppoa, 
joten voit vaihtaa ruokalajista toisen valmistukseen lähes 
välittömästi! Sekä pannu että kansi voidaan pestä 
astianpesukoneessa, mikä helpottaa puhdistamista 
entisestään. Perhekokoinen paistinpannu 
Sähköpaistinpannussa on runsaasti tilaa sekä lihalle että 
vihanneksille. Tämän ansiosta säästät aikaa, kun voit 
kypsentää aterian eri ainesosat samalla kertaa. 
Turvallinen Karkaistusta lasista valmistettu kansi sekä 
viileänä pysyvät säätimet ja kahvat takaavat, että pannun 
siirtäminen paikasta toiseen on helppoa ja turvallista jopa 
heti ruoanvalmistuksen jälkeen.

Features

Sales information

Order code: FCSP110EBK40
Product 
description:

Sähkökäyttöinen Haudutuspata | 40 cm 
| Paksu Valualumiinirunko

Packaging: Lahjapakkaus
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 185 mm 340 mm 530 mm 4411 g
2 395 mm 355 mm 545 mm 9640 g



• Karkaistusta lasista valmistettu kansi parantaa 
kestävyyttä
• Syvään, paksurunkoiseen valualumiinipannuun mahtuu 
kerralla enemmän aineksia
• Valuun upotettu kuumennusosa takaa lämmön tasaisen 
jakautumisen
• Vapautusliipaisimellinen lämpötilansäätimen pistoke on 
helppo irrottaa
• Säädettävä lämpötila mahdollistaa tarkan paistamisen
• Viileänä pysyvät säätimet ja kahvat lisäävät 
turvallisuutta
• Tarttumattoman pinnoitteen ansiosta paistorasvan 
määrää voi vähentää
• Konepesun kestävä (paitsi lämpötilansäätimen pistoke)
• Pienen virrankulutuksen suorakaiteen muotoinen 
sähköinen haudutuspata

Specifications

Väri: Musta
Virtapistoke: Schuko / Tyyppi F (CEE 7/7)
Materiaali: Aluminium / Plastic
Ominaisuus: Virta Päälle / Pois Ilmaisin / 

Säädettävä Lämpötilan Säätö / 
Kuumentumaton Kahva / Non-Stick 
Coating / Dishwasher-Safe / 
Virtapistoke, Vapautusliipaisin / 
Paksu Valualumiinirunko

Number of 
temperature settings:

5

Lämmityselementti: Embedded
Tulojännite: 230 VAC 50 Hz
Inner height: 8 cm
Paistoalue (P x L): 30 x 38 cm
Johdon pituus: 0.7 m
Kapasiteetti: 7.0 l
Teho: 2200 W
Halkaisija: 400 mm
Pituus: 460 mm

Package contents

1 x sähkökäyttöinen haudutuspata
1 x irrotettava virtakaapeli
Käyttöohje
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