
Kuumailmakeitin | 2.4 l | Ajastin: 30 min | Analoginen | 
Musta/Alumiini

General information

Nedis®-kuumailmakeitin on täydellinen valinta 
paistamiseen, grillaamiseen ja paahtamiseen. Sitä on 
erittäin helppo ja nopea käyttää, ja koska laite käyttää 
uppopaistamisen sijaan tekniikkaa, jossa nopeasti kiertävä 
ilma kypsentää ruuan, tarvitset vain vähän öljyä tai rasvaa 
lempiruokiesi valmistukseen.

Jopa 90 % vähemmän rasvaa 
Haluatko noudattaa terveellistä elämäntapaa, mutta silti 
nauttia herkuista silloin tällöin? Kun paistat pikkupurtavat, 
ranskalaiset ja kanansiivet tällä kuumailmakeittimellä, 
käytät jopa 90 % vähemmän rasvaa kuin tavallisella 
paistinpannulla. 

Monipuolinen
Tämä kuumailmakeitin on täydellinen lisä keittiöösi. 
Kuumailmakeittimellä voi tehdä paljon muutakin kuin 
vähärasvaista pikkupurtavaa. Sillä voi valmistaa 
vihanneksia, kalaa, kaikenlaista lihaa ja jopa herkullista 
vegaaniruokaa, kuten tofua. Siinä on sisäänrakennettu 
ajastin sekä puhdistusta helpottava tarttumaton pinnoite 
ja konepestävät osat.

Features

• Nopean kuumailmakiertoteknologian ansiosta 
vähärasvaiset herkut valmistuvat nopeasti
• Astianpesukoneen kestävät osat ja tarttumaton pinnoite 
helpottavat puhdistusta
• Säädettävä termostaatti optimaaliseen lämpötilan 
hallintaan
• 30 minuutin ajastin ja valmistumisen äänimerkki tekevät 
ruuanlaitosta huoletonta ja turvallista
• Liukumisen estävät kumijalat takaavat turvallisen käytön
• Sopii täydellisesti terveellistä ja vähärasvaista 
ruokavaliota noudattavalle

Specifications

Väri: Musta / Alumiini
Materiaali: Metalli / Muovi

Sales information

Order code: KAAF120FBK
Product 
description:

Kuumailmakeitin | 2.4 l | Ajastin: 30 min 
| Analoginen | Musta/Alumiini

Packaging: Lahjapakkaus
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 255 mm 325 mm 255 mm 2970 g
2 270 mm 350 mm 530 mm 6200 g



Lämpötila-alue: 80-200 °C
Ohjauksen tyyppi: Analoginen
Johdon säilytystila: Kyllä
Merkkivalo: Kyllä
Voi pestä astianpesukoneessa: Kyllä
Tarttumaton pinnoite: Kyllä
Lämpimänäpito-ominaisuus: Ei
Liukumaton pohja: Kyllä
Ajastin: 30 min
Varoitussignaali: Kyllä
Lämpötila-asetukset: Kyllä
Lämpötilailmaisin: Kyllä
Sopii välipaloille: Kyllä
Tulojännite: 220 - 240 V AC 50/60 Hz
Virtalähteen tyyppi: Verkkovirtakäyttöinen
Virtakaapelin pituus: 0.80 m
Leveys: 215 mm
Maksimi virrankulutus: 1000 W
Paino: 2590 g
Tilavuus: 2.4 l
Keittoastian tilavuus: 2.4 l
Virtapistoke: Tyyppi F (CEE 7/7)
Korkeus: 305 mm
Syvyys: 269 mm
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