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Air fryer mondial manual ou digital



Välissuurus elektrifrifritter Air Praepann Mondial (cm) - Kõrgus 35.0 Laius 30.0 Sügavus 30.0 Toote kaal (Kg) 4,31 Supply voltage (V) 127 või 220 - no is bivolt Koguvõimsus (W) 1500 Temperatuuri kontroll Kuni 200ºC Koguvõimsus (liitrites) 3.2 Imporditud Päritolu käsiraamat Fryer Fritter- Mondial - AF-19
Lugege hoolikalt ohutussoovitusi. Oluline teave kasutades õlivaba fritter Ohutus nõuanded Vajuta siia Õpi osad Electric Praepann ja Digital Touch Panel. Vajuta siia Järgige juhiseid, et teil on paremaid tulemusi ettevalmistamisel oma retsepti. Mida teha enne kasutades oma pot Digital Dashboard
funktsioon - kirjeldus Kasutades eelsoojendusseadmed Kasutage kohandatud programmeeritud eelnevalt programmeeritud menüü - valmistada oma Retsept Temperatuur Tabel x Aeg toidud Olulised märkused kasutades fritter Kliki siia Järgige puhastusjuhiseid, et teil on oma pannile alati kasutamiseks
valmis. Fritter Puhastusjuhised Kuidas säilitada oma fritter Vajuta siia Aeg allolevas tabelis on lihtsalt soovitus ja võib varieeruda sõltuvalt pinge tingimused koht ja kasutatud toit. Mondial ©2018. Kõik õigused on säilinud. Lõpuks tuli meie uhiuue nimekirja parim airfryer praepann turul. Seekord läksime
sügavamale ja tõi parim ostuvõimalusi erinevates kategooriates. Milline on parim airfryer praepann 2020 Airfryer? Airfryer on seade, mida tuntakse ka õlivaba fritter kasutatakse köögis valmistada erinevaid toiduaineid. Rahva tuntud fritüür, enamik inimesi arvab, et seade saab teha ainult toitu, mis on
sageli praetud õli. Aga praktikas õhu fritter, on võimalik valmistada peaaegu igat tüüpi tassi. Kuidas Airfryer toimib? Ta kasutab toiduvalmistamise tehnikat kuuma õhu kokk toitu. Juhtiv energia toodab soojust elektri kaudu ja rootor põhjustab kuuma õhu ringlema toidu ümber. Eelised ja eelised Võtame siin
mõned eelised osta airfryer. Kontrollige igaüks neist ja teada saada, kas sa tõesti vaja üks. Praktilisus: see hõlbustab teie elu köögis Paindlikkus: on võimalik valmistada mitmesuguseid tervisetoit: see säilitab toitaineid ja kasutab vähem või midagi õli Meil on muid võrdlusi, et võite olla huvitatud , valime
ka: parim elektriline survekatel, parim elektriahi, parim pliit ja parim elektriline grill. Kuidas valida õhu fritter? Kuigi see võib tunduda lihtne ülesanne, valides õlivaba fritter võib muutuda üsna väsitav ja masendav ilma nõuetekohase teabe. Me oleme kärpinud mõningaid nõuandeid, mis aitavad Et valida
oma järgmise airfryer parem ja kiirem. Määrake maksimaalne eelarve Enne kui hakkate otsima ideaalne airfryer, proovige määrata maksimaalne väärtus toote ostud. See muudab teie vajadused vähem vaevaline, kui saate tilk laia toodete turult. Praegu leiame palju fritter seda tüüpi erinevates
hinnakategooriates. Üldiselt erinevad hinnad sõltuvalt toote omadustest ja kaubamärgist. Airfryer praepante võib leida kulude vahel R $ 200 ja R $ 2000, kuid enamik tooteid ulatuvad R $ 300. Peamised kauplused nagu Americanas, Amazon, Magazine Luiza ja Shoptime tööd seda tüüpi elektripraeb.
Optimaalsete võimaluste häälestamine See on oluline punkt, kus saate ostu õigesti teha. Te peate arvestama inimeste arvuga, keda söögi ajal teenindatakse, ja selle portsjoni suurust, mida kavatsete ette valmistada. Vastavalt meie uuringud, on võimalusi 2, 3, 4 ja 5 liitrine õhu fritter mitu väikest
variatsiooni. Vaata meie näidustusi suurus inimeste arv: 2 ja 3 liitrit: peredele kuni 3 inimest 4 ja 5 liitrit: peredele kuni 5 inimest Pea meeles, et see on ainult märge põhineb keskmiselt. See võib varieeruda sõltuvalt iga pere konkreetsetest harjumustest. Pea meeles retsepte, mida teeks kell airfryer Me
teame, et sa tahad osta üks, kuid sa tead, mida teha kell airfryer? Jah, toode on tegelikult väga mitmekülgne, kuid mõned funktsioonid võivad olla positiivne või negatiivne mõju sõltuvalt toidu te kavatsete valmistada. Tugevus, suurus ja kuju korvi ja tarvikud, mis tulevad koos tootega on mõned tegurid,
mis võivad teha vahet ettevalmistamisel konkreetse toidu. Hoia sellel silm peal! Et öelda teile natuke rohkem, mida saate teha kell airfryer, me rõhutada seda lugu näitab palju võimalikke retsepte seadmega. Kasutusmugavus ja puhastamine Leidke oma igapäevaeluks õige varustus nii kasutamise kui ka
puhastamise küsimuses. Puhtus on isegi üks suurimaid kaebusi suunatud airfryers täna. Internetist ei ole raske leida, et tarbijad ei ole rahul nõuetele mittevastavate toodete kvaliteediga. Vastavalt kasutajatele, lõpus cooking palju toitu on ummikus allosas korvi. Kahjuks ei ole me ilma selle probleemita
turul ühtegi võimalust leidnud. Mida teha toiduga, mis ei kleepu nuditoidufirma? Selle video näed huvitav ots, Youtuber õpetab lihtne viis luua väike levialas kasutades silikoon kuju kook. Selle kattega ei puutu toit otseselt kokku korvi põhjaga, nii et see ei kleepu ks eja ja viimistluspuhastamine on palju
lihtsam. Vt näidet alloleval pildil: Me ei leidnud tootjatelt teavet selle kasutamise võimalike piirangute kohta materjal sees fritter. Kuid me usume, et see ei ole probleem, sest me teame, et on võimalik kasutada isegi teisi materjale, nagu foolium või foolium. Samuti on oluline kontrollida juhiseid omal viisil,
enamikul juhtudel suudavad nad hoida kuni 240 °. Aga see on alati hea veenduda enne kasutamist! Digitaalsed või sarnased armatuurlauad? See läheb palju maitse iga, meie arvates sõrmejäljed on ilusamad, kuid samad inimesed on veidi lihtsam mõista üldiselt. Funktsionaalselt on need kaks tüüpi
võrdselt tõhusad. Milline on parim airfryer brändi? Siin on raske täpselt avaldust teha, aga meil on seal mõned sihikud! Kaubamärgid õhu fritterid kategoorias ja ametlikult müüdud Brasiilias on: Philips Walita, Mondial, Philco, Arno, Cadence, Britânia, Midea, Delonghi, Mallory, Multilaser, Black &amp;
Decker, Fama, Semp, Colormaq ja Oster. Analüüsime alati mudeleid täieliku õiglusega, kuid üldiselt võime öelda, et Philips Walita ja Mondiali kaubamärgid pakuvad paremaid võimalusi peamiselt viimistluse osas. Võib-olla sellepärast, et nad on pioneerid riigis seda tüüpi seadmed. See ei tähenda, et kõik
sügav praepann teiste marki imeda. On ka häid võimalusi teiste tootjate, lisaks mõned neist ainult osaleda selles võistlus. Nagu ka Osteri ja Arno puhul. Nii et me alati öelda, et branding teeb vahet, kuid ei saa kuidagi olla ainus kriteerium, mida kasutatakse valik. Kas tugevam Airfryer parem? Täna leiame
turul õlivaba fritter 1200W kuni 2200W, kuid see ei ole mingit vahet? Tegelikult see teeb, tugevam airfryers soojeneda kiiremini ja suudab säilitada kõrgemaid temperatuure. See tähendab, et teil on oma toidu valmis vähem aega. Muidugi need, kellel on suurem võimsus tarbida rohkem energiat samas
ühendamisel. Aga kuna nad suutsid teha tööd vähem aega, tarbimise erinevus sai praktiliselt ebatõenäoline. Kas Airfryer tarbib palju energiat? Sõltub! Kuna me ei tea, kui palju on suur teile, me õpetame teile, kuidas teada, lähedal energiatarbimist fritter otsite saada. Energiatarbimine on seotud seadme
tugevuse ja selle kasutamiseks kulunud ajaga. On kaks teavet käepärast lihtsalt teha lihtne arvutus teada kulu teil on oma kerge konto. Näiteks, kui te kasutate 1500W fritter (eeldades, et te kasutate seda maksimaalsel temperatuuril) 1 tund iga 30 päeva kuus, see on 30 tundi kasutada. Mõtle KWh hind
São Paulo on R $ 0,48. 1500/1000 x 30 = 45 KWh/kuus 45 x R$0.48=R$21.6 Sel juhul saad elektriarvel R $ 21.6 tõusu kuidas kasutada airfryer. Ei ole suur asi, kui me ette kujutada, et samal ajal siis säästa toiduvalmistamise gaasi ei kasuta pliit. Ära unusta pinget kontrollida. kuid see võib vältida palju
häireid. Brasiilia turul ei ole saadaval ühtegi frittererit. Nii et enne ostmist, ärge unustage olla ettevaatlik selle detaili üle tähtsust. Ma kujutan ette, et sa ei oleks õnnelik, kui sinu koju tuleks teistsugune pingepraagija kui sinu elukoht. Rääkimata võimalusest mitte tunnistada segadust ja lõpetada toote
pistikupessa ühendamine. Siis on see kindel peavalu! Nüüd, kui me teame, põhitõdesid teha teadlik valik, lähme valitud mudel parim fritterers osta. 1° - Mondial AF-50-BI Pärast turuvalikute ümberhindamist valisime enamiku tarbijate jaoks parimaks valikuks Mondial AF-50-BI. See on suur, võimas ja on
väga rahuldav kvaliteet ettevalmistamine. Nad on võimsus 1500W ja korvvõimsus 5 liitrit, rohkem kui enamik võimalusi turul. Lisaks suur korv, see on ka rohkem ruudu formaadis, mis soosib palju käitlemisel toitu. A-Fi-50-BI ettevalmistamise lõpptulemus on väga rahuldav, meie arvates on see väga
lähedal isegi walita proovidele, mis on palju kallimad kui üldiselt. Selle fritteri negatiivne punkt on see, et lõpuks on lõpp madalama kvaliteediga, eriti kui võrrelda Philipsi mudeliga. Igatahes on huvitav võimalus suurus ja hind. Samuti on oluline teha selgeks, et Mondial mudelid kipuvad muutuma hind
pidevalt. Selle mudeli praegune hind on keskmine 500 R $ (hind värskendamise ajal), mis on meie arvates toote jaoks sobiv väärtus. 2° - Viva Philips Walita Lihtsaim Philips Walita mudel tuli teisel kohal meie analüüsis. See on silmapaistev nii viimistlus ja kvaliteet ettevalmistamine, kuid võimsus ja hind
lõppkokkuvõttes ei soosi mudelit. Nad on võimsus 2,2 liitrit ja võimsus 1425W, palju tagasihoidlikum kogus kui palju odavamaid tooteid. Kuid tegelikkuses saavutas Viva Philips Walita suurepäraseid tulemusi ettevalmistuse kvaliteedi osas. See ei ole ikka veel hea valik neile, kes vajavad suuremat
suutlikkust. Viimistlus on positiivne tipphetk mudel, märkad kvaliteeti kasutatud ja lõpuks kogevad vastupidavust. Midagi, mida me enam modellides ei näe. Vaatamata philips Walita madalale võimsusele ja hinnakompromiteemiks on see endiselt suurepärane toode ja hea valik neile, kes ei vaja suurust ja
saavad lõpuks veidi rohkem investeerida. 3. - Midea Liva Neile, kes otsivad suuremat airfryer ja tahavad maksta isegi vähem kui hind AF-17, valisime Midea Liva. See ei ole nii suur kui Mondial mudel, kuid on hea võim ja isegi hea viimistlus. Siin on meil 1500W võimsust ja 4 liitrit võimsust, huvitav
kombinatsioon, kuigi võimsus on sama väiksemad tooted. Võib-olla sellepärast näeme toiduainete valmistamisel veidi madalamat kvaliteeti ehitus sobib palju, see on tugev hea kvaliteediga. Isegi disain juhib tähelepanu erinevustele selles segmendis, kus on palju võimalusi äärmiselt sarnaste piltidega.
Igatahes, Midea Liva on suurepärane kulude-kasu võimalus neile, kes tahavad vaba õli praepann rohkem võimsust. Neile, kes ei vaja seda suurust, järgmine valik loendis võib olla sobivam ost. 4 - Oster CKSTAF631 Oster CKSTAF631 on hea valik meie arvates. See on hea kvaliteediga ettevalmistamise
ja on tuua kasti kuju kook, ressursse, mis palun enamik ostjaid. See mudel on võimsus 3,2 liitrit ja võimsus 1500W. Nagu me mainisime, on ettevalmistuse kvaliteet väga positiivne. Samuti peame selle fritteri hinda positiivseks punktiks, mis toob kaasa hea kulutulu. Keskmiselt võib leida vähem kui R $ 400
online kauplustes. Oster CKSTAF631 kohta on suurim kaebus tefloni madala kvaliteediga. Me teame, et see on selles segmendis levinud probleem, kuid siin kannavad konkurentsivõimelised mudelid veelgi kiiremini. 5. - Agratto Silver AFS-01 Agratto Silver AFS-01 on meie ettepanek neile, kes otsivad
kompaktne, odav lennuk. See maksab vähem kui 300 R $ (hind ajal ettevalmistamise probleem) ja on regulaarne operatsioon. Selle vähendatud suurus soosib neid, kellel on vähe ruumi seadme paigutamiseks. Isegi nii, madal võimsus muudab võimatuks peredele rohkem kui 3 inimest. Nad on võimsus
2,5 liitrit ja võimsus 1270W. Need on põhilised spetsifikatsioonid, kuid piisavalt, et valmistada suur kogus toitu rahuldavalt. Kuigi meile meeldib disain mudel, leiame keskmine viimistlus isegi veidi madalam kui kvaliteet mudelid konkureerivate kaubamärkide nagu Mondial näiteks. Järeldus: Milline on parim
õhu fritter turul? See sõltub sellest, mida sa vajad või otsida oma õlivaba fritter. Oleme valinud viis mudelit, mis vastavad eri liiki tarbijatele. Võtame kõik oma valikud kokku. Parim Airfryer enamiku inimeste jaoks on Mondial AF-50-BI vastavalt meie analüüsile. See on suure võimsusega, hea ettevalmistuse
kvaliteet ja ei maksa palju. Neile, kes otsivad paremat valmistoodet, soovitame Viva Philips Walita. Lisaks on tugev, see saavutab suurepärase ettevalmistamise tulemusi, kuid see on väga kallis! Kolmandaks näeme Midea Liva. See on väga atraktiivne hind, hea võimsus ja selge viimistlus. Neile, kes
otsivad kook-kujuline ja odav airfryer, soovitame Oster CKSTAF631. Ta on hea, kuid on alla keskmise teflon kvaliteet, mis on piisavalt halb. Lõpuks me rõhutada Agratto Silver AFS-01 on kompaktne airfryer madala hinnaga. See toimib hästi, kuid on suhteliselt madal võimsus. Ma olen valmis! Me jõudsime
lõpuks teise võrdlus, ma loodan, et probleem oli kasulik, et leida täiuslik praepann teie juhtumi ga. Kõik küsimused lihtsalt lahkuda kommentaare. Kommentaarid.
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