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General information

Haluatko noudattaa terveellistä elämäntapaa, mutta silti 
nauttia herkuista silloin tällöin? Valmista pikkupurtavat 
tällä kuumailmakeittimellä lähes täysin ilman rasvaa. 
Kuumailmakeitin on täydellinen lisä keittiöösi, sillä sen 
avulla voit myös grillata lihaa ja kasviksia. 
Tässä kuumailmakeittimessä on kuusi esiasetettua 
ohjelmaa, joiden ansiosta minkä tahansa ruoan valmistus 
onnistuu erinomaisesti. 
Digitaalisessa kuumailmakeittimessä on kuusi esiasetettua 
ohjelmaa - ruoanlaitto ei ole koskaan ollut näin helppoa.

Features

• Nopean kuumailmakiertoteknologian ansiosta 
vähärasvaiset herkut valmistuvat nopeasti
• Enimmäistilavuus jopa 1 kg raaka-aineen mukaan
• 6 esiasetettua ohjelmaa
• Astianpesukoneen kestävät osat ja tarttumaton pinnoite 
helpottavat puhdistusta
• Säädettävä termostaatti optimaaliseen lämpötilan 
hallintaan
• 60 minuutin ajastin ja valmistumisen äänimerkki 
huolettomaan ja turvalliseen ruoanlaittoon
• Kätevä virtajohdon säilytys säästää tilaa
• Liukumisen estävät kumijalat takaavat turvallisen käytön
• Sopii täydellisesti terveellistä ja vähärasvaista 
ruokavaliota noudattavalle

Specifications

Väri: Musta
Materiaali: Metalli / Muovi
Lämpötila-alue: 80-200 °C
Virtakaapelin pituus: 1.00 m
Paino: 4600 g
Johdon säilytystila: Kyllä
Merkkivalo: Kyllä
Voi pestä astianpesukoneessa: Kyllä
Tarttumaton pinnoite: Kyllä
Lämpimänäpito-ominaisuus: Ei

Sales information

Order code: KAAF111EBK
Product 
description:

Kuumailmakeitin | 3 l | Ajastin: 60 min | 
Digitaalinen | Musta

Packaging: Lahjapakkaus
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 345 mm 335 mm 345 mm 5280 g
2 365 mm 355 mm 700 mm 11500 g



Liukumaton pohja: Kyllä
Varoitussignaali: Kyllä
Tilavuus: 3 l
Keittoastian tilavuus: 3 l
Lämpötila-asetukset: Kyllä
Lämpötilailmaisin: Kyllä
Sopii välipaloille: Kyllä
Tulojännite: 220 - 240 V AC 50/60 Hz
Virtalähteen tyyppi: Verkkovirtakäyttöinen
Maksimi virrankulutus: 1400 W
Ohjauksen tyyppi: Digitaalinen
Ajastin: 60 min
Korkeus: 285 mm
Virtapistoke: Tyyppi F (CEE 7/7)
Leveys: 300 mm
Syvyys: 250 mm

Package contents

1 x digitaalinen kuumailmakeitin
Käyttöohje
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