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NIEUW | Aerofryer & Pressure cooker in één apparaat
Kook tot 70% sneller dan met traditionele kooktechnieken en op de éxact gewenste
temperatuur. De nieuwe Princess multicooker, Aerocooker genaamd, is een
aerofryer en pressure cooker in één. De Aerocooker kan naast snelkoken, ook
frituren met lucht, sauteren, stomen, bakken, braden en grillen.
TILBURG, Nederland – Sommige mensen zien koken als een hobby,
anderen laten het liever aan hun partner over. In beide gevallen is het
erg waardevol als je tijd bespaart, die je vervolgens aan je gezin of aan
activiteiten met vrienden kunt besteden. De Princess Aerocooker
maakt dit mogelijk. Daarnaast kun je afstand doen van allerlei andere
apparaten, omdat de Aerocooker voorziet in tal van functies; je
bespaart dus ook nog eens ruimte op je aanrecht.
Handige functies en makkelijke bediening
De inhoud van 6 liter maakt de Aerocooker geschikt voor grote
gezinnen en gezelschappen. De digitale bediening met 12
vooringestelde programma’s, maakt het koken erg makkelijk; gebruik daarnaast ook de
uitgestelde start of houd je maaltijd na de bereiding nog zeker 30 minuten warm. Nooit meer
twijfel of je kookt/bakt op de juiste temperatuur; het apparaat zorgt constant voor de exacte
temperatuur. Door te stomen of sauteren, zorg je ervoor dat smaken beter behouden blijven.
De ‘air-fry’ functie brengt je een gezond alternatief voor frituren met olie of vet. Met de
eindeloze mogelijkheden van dit apparaat tovert iedereen eenvoudig gevarieerde maaltijden
op tafel.
Unieke innovatieve deksel
In tegenstelling tot andere multicookers, heeft de Princess Aerocooker slechts één deksel,
waar verwisselbare platen in verwerkt zijn. Dit bespaart wederom ruimte! Met de eenvoudige
‘clip’, wissel je gemakkelijk van de pressure-plaat naar het luchtrooster om de Aerofryer
functie te gebruiken.
Makkelijk schoon te maken
Alle accessoires zijn los te maken van het apparaat en zijn vaatwasmachine bestendig.
Geen grote schoonmaakklussen dus na het koken.

Wat vind je in de doos:
De Princess Aerocooker wordt geleverd met een grillrooster, aerofryer mandje met
luchtstroom stand, kookpan met anti-aanbaklaag en een handvat om de dekselplaten
makkelijk te verwisselen. Daarnaast vind je een uitgebreide handleiding én een
receptenboekje ter inspiratie in de doos; zo kun je direct na het uitpakken van start!
De Princess Aerocooker zal beschikbaar zijn vanaf begin december dit jaar. Kijk voor meer
informatie op Princesshome.eu
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