
Easy Fry  & Grill XXL 2in1 Silver

Med Easy Fry & Grill XXL kan du fritera och grilla samtidigt med lite eller ingen olja. Air fryern har en kraftfull fläkt som 
snabbt cirkulerar extremt starkt upphettad luft i hög hastighet, vilket ger det friterade resultatet utan att addera olja. 
Easy Fry & Grill XXL har en unik innovativ teknik som kan tillaga två olika program samtidigt, för perfekt friterade 
pommes och perfekt grillat kött. Du behöver själv inte tänka på tillagningen – maskinen berättar för dig steg för steg hur 
du ska göra och beräknar automatiskt så dom båda rätterna blir klara samtidigt med perfekta resultat. Med hjälp av den 
avtagbara avdelaren kan du enkelt anpassa ytan för din matlagning. Du kan tillaga en hel kyckling genom att använda 
hela ytan, eller två olika maträtter samtidigt genom att använda den medföljande avdelaren. Snygg rostfri design gör att 
maskinen kan stå framme i köket. Med denna air fryer kan du tillaga en mängd olika rätter med hjälp av de 8 
förprogrammerade programmen - hel kyckling, pommes frites, kött, fisk, friterad kyckling, pizza, grönsaker och 
desserter. Det går även utmärkt att baka saftiga chokladmuffins och bröd samt program för torkning och uppvärmning. 
Det medföljande formgjutna grillgallret och den höga temperaturen på 220 grader ger ett perfekt grillat resultat. 
Dessutom har grillgallret en non-stick-beläggning vilket gör att inget fett behövs och underlättar rengöringen ytterligare. 
En av många fördelar med denna air fryer är enkelheten. Fyll smidigt den uttagbara behållaren med ingredienser och 
ställ in temperaturen 40-220 grader och timerfunktion upp till 60 minuter. Använd Sync knappen för att tillaga två rätter 
samtidigt. Automatisk klocka meddelar när maten är klar eller när det är dags att röra om. Enkelt att ställa in med tydlig 
digital LED panel. Du sparar tid med denna varmlufts teknologi då den är dubbelt så snabb som en vanlig ugn samt att 
den är enkel att rengöra, alla lösa delar tål maskindisk. Denna air fryer har XXL kapacitet på 6.5 L, perfekt till 8 personer. 
Recept för inspiration finns på obhnordica.se
Spara upp till 65% energi med luftfritöser från OBH Nordica jämfört med traditionell ugn, Energiklass A.
Test utfört 2022 på frysta pommes. 

• 2-i-1 air fryer i rostfritt stål - grilla och fritera samtidigt

• Medföljande avtagbar avdelare och grillgaller

• XXL kapacitet 6,5 L - perfekt för 8 portioner

• 8 förprogrammerade program

• Avtagbara delar tål diskmaskin
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