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Deze verkoopprijzen 
zijn adviesprijzen. 
Onder voorbehoud 
van wijzigingen. 

SnackTastic® 

Voor een lekkere snack hoef je de friteuse niet meer boven te halen. In de SnackTastic® van Fritel bak je aperitiefhap-
jes, bitterballen, frikandellen en vleeskroketten met maar liefst 80% minder vet. Wil je extra variatie met groentjes, 
scampi’s, kippenvleugels of andere tapas? Dankzij de Hot Air Technologie van de SnackTastic® kan het allemaal, 
zonder vervelende geurtjes én in een mum van tijd. Snacks maken was nog nooit zo zorgeloos. De SnackTastic® 4801 
is de versie met manuele bediening. Wens je het gemak van elektronische bediening, dan is de SnackTastic® 4804 
perfect voor jou. 
 

Voor de frietjes raden wij ons FryTastic® assortiment friteuses aan voor een optimaal resultaat. Dankzij de 
SnackTastic® kun je dan jouw favoriete snacks gelijktijdig met die perfecte frietjes serveren.  
 

Fritel, met Smaak bedacht ! 

Advies VKP 
€ 129,99 
 
•  1200 gr 
•  3,2 L 
•  1450 Watt 
•  26 x 26 x 32 cm 
 

SnackTastic® 
4801 
 
Artikelnummer 
138511 
 
EAN Code 
5410585385112 

Unieke productvoordelen 

- SnackTastic®: voor gezonder frituren, bakken, grillen en braden 
 

• Geen gebruik van vetstof (tot 80% minder vet)  
 
• Geen onaangename geurtjes in huis  
 
• Geen aankoop van dure olie of dito vast vet 
 
• Minder vaak vervanging nodig van frituurolie of –vet in de friteuse die je gebruikt voor je frietjes  

 

- UNIEK: Timer 60 minuten 
 

- Extra veilig: Auto Shut Off 

• Als de ingestelde tijd afgelopen is 

• Als de lade uit het toestel wordt genomen 
 

- Ook geschikt om te grillen en te braden/roosteren  
 

- Eenvoudige reiniging: lade en korf zijn vaatwasserbestendig  
 

- Praktisch snoeroprolsysteem 

 

- Ruime capaciteit tot 1200 gram 

Accessoires 

SnackTastic® 4801 

FRITEL 150022 
Grillpan 

FRITEL 150023 
Grillrooster 

FRITEL 150038 
Bakvorm voor  cake, qui-

che... 

FRITEL 135600 
Friteusereini-

FRITEL 135604 
Vetlosweker 
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Technische details 

Advies VKP 
€ 129,99 
 
 
•  1200 gr  
•  3,2 L 
•  1450 Watt 
•  26 x 26 x 32 cm 

SnackTastic® 
4801 
 
Artikelnummer 
138511 
 
EAN Code 
5410585385112 
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 Temperatuur manueel instelbaar van 80° tot 200°C  (1) 
 Tijd manueel instelbaar 0-60 min. (1) 
 Kindvriendelijk door de COOL WALL wanden  
 Uittrekbare lade met praktische COOL TOUCH handgreep (2) 
 Grote rubberen antislipvoeten zodat de lade op elk oppervlak kan geplaatst worden (3) 
 Automatische uitschakeling:  

• Na afloop timer  

• Bij openen van de lade  
 Uitneembare korf met handige druktoets  
 korf voor  snacks, frietjes, ...  
 Max. capaciteit: 1200 gr  
 Kleur: Hoogglans zwart/Mat zilver  


