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NIEUW | Aerofryer & Stoomoven in één apparaat 
Met de nieuwe Princess Steam Aerofryer heb je de perfecte combinatie om nog 
gezonder te eten; stomen én hete lucht frituren. De stoomfunctie zorgt ervoor dat 
zowel kleur, textuur en vocht als vitamines en mineralen behouden blijven. Je 
serveert dus gezondere en smaakvollere maaltijden van betere kwaliteit. Princess is 
de eerste die een dergelijk apparaat op de markt brengt. 

 
TILBURG, Nederland – Naast de Aerofryer is ook de stoomoven in 

opmars. Gezonder koken en eten is al lange tijd een trend, en dat zal ook 

wel blijven. Door gerechten te stomen, zorg je ervoor dat je een gezondere 

en meer smakelijke maaltijd op tafel zet. De voorzichtige aanpak van stoom 

zorgt ervoor dat vitamines en mineralen behouden blijven, maar ook kleur, 

textuur en het vochtgehalte blijven op peil. 

Niet alle huishoudens beschikken over een stoomoven in hun keuken. De 

combinatie van een Aerofryer én een stoomoven in één apparaat is daarom ideaal en tevens 

ruimtebesparend. 

Handige functies en makkelijke bediening 

Het grote volume van maar liefst 6,5 liter en het hoge vermogen van 1700 watt maken het 

apparaat dé nieuwe beste vriend van elk gezin! Koken voor grotere gezelschappen is geen 

probleem meer met dit krachtige en volumineuze apparaat. 

De Princess Steam Aerofryer heeft een extreem lage temperatuursetting van slechts 40 

graden en een timer die tot wel 90 minuten in te 

stellen is. Dit biedt uitgebreide mogelijkheden; 

warm bijvoorbeeld je maaltijd op zonder deze uit te 

drogen. Zoals je gewend bent van Aerofryers, is er 

geen vet of olie benodigd. Daarnaast is de Steam 

Aerofryer multifunctioneel: bereid frietjes, vers 

brood, kip, vlees, groenten, vis, pasta, rijst en nog 

veel meer! Door de 8 vooringestelde programma’s 

is het apparaat ook nog ontzettend makkelijk in 

gebruik. De hoogste in te stellen temperatuur is 200 

graden. 

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 Steam Aerofryer wordt geleverd met een bakblik, een stoomrek en een 

mandje met anti-aanbaklaag. Daarnaast vind je een uitgebreide handleiding én een 

receptenboekje ter inspiratie in de doos; zo kun je direct na het uitpakken van start! Op de 

Princess receptenwebsite, Cookwithprincess.com, vind je nog meer heerlijke recepten. 



 

 

 

De Princess Steam Aerofryer zal beschikbaar zijn vanaf medio November dit jaar. Kijk voor 

meer informatie op Princesshome.eu 
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Contact 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 

Monique van Zundert – Marketing manager 

E  marketing@smartwaresgroup.com 

T  088-5940459 

 

Hoge resolutie afbeeldingen 
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Over Smartwares Group 

Princess Household Appliances is onderdeel van Smartwares Group. Kijk voor meer 

informatie op www.smartwaresgroup.com. 
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