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Manual air fryer britania 3 2 litros

Como baixar manual britannia? No entanto, vamos tentar colocar manuais para produtos como misturadores, cafeteiras, centrimus, chaleiras elétricas, crepeiras, cachorros-quentes, cupcakes, espremedores de frutas, fornos, fritadeiras, churrasqueiras, sanduicheiras, liquidificadores, máquinas de waffles, misturadores, omeletes, panelas de pressão, fogões
elétricos, padeiros, paralimmers de cabelo, parapilação, paralimers de cabelo, paradas de banheiro, paralimers de cabelo e outros cortadores de cabelo. Baixe o manual de instruções Britannia abaixo, você pode baixar vários manuais, basta clicar no link para abrir o MediaFire, clicar em Baixar na página que abre o botão verde e salvá-lo no seu
computador. Baixe o manual do Reino Unido Se o modelo do seu equipamento não estiver listado acima, entre em contato com o Reino Unido, onde eles podem enviar um manual para o seu equipamento. Atendimento: Capital paulista e região metropolitana - (11) 4858-1233 outras chamadas regionais - (47) 3431-0300 ou falar diretamente por e-mail
sac@britania.com.br. Visite este link para receber algumas perguntas na página de suporte e clique na categoria de produto em Perguntas Frequentes. O manual do Reino Unido estará disponível em PDF, onde você pode abri-los diretamente no seu navegador Chrome preferido, Firefox, Edge ou leitor pdf. Reino Unido - Loja Virtual Toda Loyakojina
Fritadeiras Britannia | Loja Virtual All Shop Kitchen Manual do Usuário Philips HD9240/94 Airfryer XL Tecnologia de Ar Rápido Único, Airfryer Grill, Bake, Roast, Batatas Fritas Com Pouco ou Nenhum Óleo Tornou-se a solução perfeita para uma alimentação rápida e saudável. Revisão de Produtos e Respostas Britan Oil Free Flyer Air Flyer BFR02PI, 3,2
litros - 110 vPRODUCT Descrição: Britannia Air Flyer BFR02PI Oilless Flyer, 3,2 litros Air Flyer Britannia oferece mais praticidade e velocidade em um dia. Ele assa no fluxo de ret de ar, frito, torrado, gratinado, serve cozinha interna e fornece crocante na parte externa da comida. Perfeito para fazer aperitivos, doces, peixes e muito mais. Por 1400 watts de
potência e ar rápido, ele frita alimentos sem gordura, mantendo-os secos e crocantes. A fritadeira tem capacidade para até 800 gramas de palitos de batata, além de ter um revestimento antiaderente para evitar que os alimentos grudem. Aproveite e proteja as características da marca: Britannia Modelo: Airflyer BFR02PI Ref.: 063802038 Cor: Preto e cinza
Especificação Capacidade: 3,2 litros; Material: Metal e plástico Temperatura ajustável: 80° a 200°C; Trava de segurança; revestimento antiaderente; cesta removível; temporizador de até 60 minutos. lâmpadas piloto;alças frias;pés01 Óleo Free Flyer 01 Tensão manual de fornecimento: 110 ou 220 Volts Potência: 1400 Watts Consumo aproximado de
energia 1.5 (kWh Tamanho da dimensão (AxLxP): 33 x 32 x 32 cm Peso: 3,86 kg Garantia: 12 meses Britannia Mark Voltage 110 v TermValue InterestTotalR$ 4 27,40 (5% OFF) R$ 427.402xR$ 224,95 Sem juros $449.903xR$ 149,96 Não Juros $449.904xR$ 112,47 Sem Juros R$ 449.905x R$ 89,9 7 Sem juros R$ 449.906xR$ $74.98 Sem juros $449.9 8
907xR$ 649.907xR$ 449.908xR$ 56,23 Sem juros $449.909xR$ $49.98 Sem juros $449.90 10xR$ 44,98 Juros Sem juros R$ 449.9011xR$ 40,90 Sem juros $449.9012xR$ 37,49 R$ 449,90R R$ 449,90 R$ 449,90 R$ 449,90 O boleto bancário é gerado após a conclusão da compra. Use o código de barras do seu bilhete para imprimir e pagar no seu banco
ou pagar online. Informações do produto Revisão de Produtos Perguntas e Respostas Brittan Oil Free Flyer Air Flyer BFR02PI, 3,2 litros - 110 vPRODUCT Descrição: Britannia Air Flyer BFR02PI Oilless Flyer, 3,2 litros Air Flyer Britannia fornece mais praticidade e velocidade por dia. Ele assa no fluxo de ret de ar, frito, torrado, gratinado, serve cozinha
interna e fornece crocante na parte externa da comida. Perfeito para fazer aperitivos, doces, peixes e muito mais. Por 1400 watts de potência e ar rápido, ele frita alimentos sem gordura, mantendo-os secos e crocantes. A fritadeira tem capacidade para até 800 gramas de palitos de batata, além de ter um revestimento antiaderente para evitar que os
alimentos grudem. Aproveite e proteja as características da marca: Britannia Modelo: Airflyer BFR02PI Ref.: 063802038 Cor: Preto e cinza Especificação Capacidade: 3,2 litros; Material: Metal e plástico Temperatura ajustável: 80° a 200°C; Trava de segurança; revestimento antiaderente; cesta removível; temporizador de até 60 minutos. lâmpada piloto;alça
fria;pé antiderrapante. Itens Incluídos 01 Óleo Free Flyer 01 Tensão manual de fornecimento: 110 ou 220 Volts Potência: 1400 Watts Consumo aproximado de energia 1.5 (kWh Dimension Size (AxLxP): 33 x 32 x 32 cm Peso: 3,86 Kg Garantia: 12 meses Britannia Voltage Mark 110V 2-5 Dias úteisannia Loja Virtual Todacodinha Frilitadairas 2,4 litros - AF-
20 - Platic 2 - Aqui 2,4 litros - AF-21 - Plástico preto 2 - Aqui 2,4 litros - AF- 15 - Preto platic - 2,4 litros aqui - AF-16 - 3,2 litros aqui - AF-19 - Family Digital Touch - 3.2 litros aqui - NAF-03 - Família - 3,2 litros aqui - AF-1 4 - Família Inox - 3,2 litros aqui - NAF-03i - Aço inoxidável familiar - 4 litros aqui - AF-26 - Família inoxidável toque digital de aço - 4 litros aqui
- AF-25 - Family Inox - 5 litros aqui - AF-17 - Grand Family - A realização dos mais diferentes pratos culinários aqui tem uma série de aparelhos para facilitar sua sofisticação, um dos quais é o piloto elétrico Britannia airfly 2.2 litros, perfeito para fazer alimentos fritosE saúde. Em relação a este instrumento, este folheto opera eletricamente a uma tensão de
110 ou 220 volts com grandes detalhes preto e prata e pode receber até 2,2 litros de alimento dentro. É antiaderente com controle de temperatura e temporizador que pontua o tempo que ainda funciona para certos tipos de alimentos que são recontados com desperdício de bandeira e grande facilidade de limpeza. Confira os dados mais específicos no Uk
Airfly Electric Flyer Manual 2,2 litros antes de sua aquisição. Então, clique aqui e clique no folheto elétrico manual Britannia Airfly 2.2 litros em todos os detalhes para ficar por dentro de como este aparelho interessante funciona. Aparelho.
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