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Deze verkoopprijzen 
zijn adviesprijzen. 
Onder voorbehoud 
van wijzigingen. 

Friteuse 

De Turbo SF 4268 friteuse is afgewerkt in geborsteld inox met een transparante zwarte finishing. Uiteraard is deze 

friteuse uitgerust met een dubbel verwarmingselement waardoor je tot 50% sneller kan frituren. De frietjes worden 

sneller dichtgeschroeid, zijn dus krokanter, minder vet en gezonder! Dit is het ultieme geheim van de echte Belgische 

friet! Uniek en gepatenteerd, alleen bij FRITEL! 

Fritel, met Smaak bedacht ! 

Turbo SF® 4268 

Advies VKP 
€ 89,99 
 
•  3,5 L 
•  3200 Watt 
•  29,5x38,0x26,5 cms 
 
 

Turbo SF® 
4268 
 
Artikelnummer 
137602 
 
EAN Code 
5410585376028 

Unieke productvoordelen 

− Turbo SF® Friteuse 

− Het ultieme geheim van de échte Belgische friet = Gepatenteerd dubbel verwarmingselement: 

• Tot 50% sneller frituren 

• Krokantere en minder vette frietjes, dus gezonder 

• Sneller, dus ook energiezuiniger 

• Gebruik van vast vest is mogelijk dankzij de unieke vetsmeltstand 

− UNIEK: geborsteld inox met transparante zwarte lak 

− UNIEK brede kuiprand, enige inox “Cool Wall” friteuse 

• Voor extra veiligheid 

• Voor nieuwsgierige kinderhandjes 
 

− Met antistofdeksel in geborsteld inox met transparante zwarte lak 

− VEILIG: 3-voudige beveiliging tegen oververhitting 

− Voor 3-5 personen 

 

Accessoires 

FRITEL  142370 
Keukentimer 

FRITEL 135604  
Vetlosweker 

FRITEL 135600  
Friteusereiniger 



Deze verkoopprijzen 
zijn adviesprijzen. 
Onder voorbehoud 
van wijzigingen. 

Technische details 

− Baktemperatuur manueel instelbaar tussen 150° - 190° C en vetsmeltstand 

− Inox kuip, mantel, deksel en voorpaneel in geborsteld inox met transparante afwerking 

− Met Koude Zone, waardoor: 

• Bakrestjes naar de bodem zakken en niet verbranden 

• De frituurolie helder blijft en 3x langer meegaat 

− Dubbel verwarmingselement = actieve koude zone die sneller op temperatuur is 

− 3 veiligheden (thermostaat, micro switch, fail safe) 

− Met COOL WALL behuizing 

− Antislipvoeten 

− ONDERHOUDSVRIENDELIJK: 

• Volledig demonteerbaar 

• Kuip is vaatwasserbestendig 

• Click System® voor een makkelijke reiniging van de kuiprand 

− Kleur: zwart  

Advies VKP 
€ 89,99 
 
 
• 3,5 L 
• 3200 Watt 
• 29,5x38,0x26,5 cm 

Turbo SF® 
4268 
 
Artikelnummer 
137602 
 
EAN Code 
5410585376028 
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