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Zdrowe gotowanie dzięki frytkownicy beztłuszczowej  

Teesa Air Fryer  
 

Marka Teesa w swojej ofercie posiada wiele produktów, które pomagają 
w szybkim przygotowaniu posiłku. Najlepiej takiego, który dodatkowo będzie nie 
tylko smaczny, ale i zdowy. Urządzeniem, które doskonale łączy te dwie 
potrzeby jest beztłuszczowa frytkownica Teesa Air Fryer, dostępna w dwóch 
wariantach: z wyświetlaczem i bez.  

 

Frytownica beztłuszczowa to urządzenie, które pozwala przygotowywać różnorodne dania bez 
potrzeby dodawania oleju lub z ograniczeniem go do absolutnego minimum. Tajemnicą działania 
Teesa Air Fryer jest wykorzystanie gorącego powietrza. Dzięki odpowiedniej cyrkulacji urządzenie 
szybko się nagrzewa, a ciepło jest rozprowadzane równomiernie, co w połączeniu ze sporą 
pojemnością, pozwala na szybkie i smaczne przygotowanie ulubionych potraw.  

Co ważne nazwa urządzenia może być myląca, bo frytki to nie jedyne danie, jakie można przyrządzić 
we frytkownicy beztłuszczowej. Model Digital Air Fryer posiada 7 trybów: do frytek, żeberek, owoców 
morza, ciasta, kurczaka, mięsa i ryb. Każdy z nich dobiera optymalną temperaturę i czas, w którym 
dana potrawa powinna być przygotowywana. Jednak dla osób, które wolą mieć wszystko pod kontrolą, 
na cyfrowym wyświetlaczu znalazło się także miejsce na przyciski umożliwiające samodzielny wybór 
temperatury i czasu przygotowywania potraw. To rozwiązanie znalazło się także w białej wersji - Teesa 
Air Fryer, która nie została wyposażona w wyświetlacz, ale posiada dwa pokrętła, umożliwiające 
dostosowanie czasu i temperatury pracy. 



 

Obydwa urządzenia posiadają wykonaną ze stali nierdzewnej misę z nieprzywierającą powłoką. Z kolei 
solidna obudowa w kolorze czarnym lub białym (w zależności od wariantu), sprawia, że urządzenie 
doskonale będzie się prezentować w każdej kuchni. Bezpieczne korzystanie z frytkownicy gwarantują 
także stopki antypoślizgowe i nienagrzewająca się rączka.  

Produkty dostępne na stronie www.teesa.pl oraz w sieci sklepów Rebel Electro i na 
www.rebelelectro.com w cenie: Digital Air Fryer – 279 zł, Air Fryer – 249 zł.  
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