
Com a nova fritadeira de ar quente Air Fryer LH Crisp da Luf-
thous conseguirá resultados espetaculares na cozinha sem 
necessidade, sequer, de usar óleo. Gera uma potente corrente 
de ar quente a grande pressão/velocidade, que circula de for-
ma homogénea no interior a diferentes graus de temperatura, 
para conseguir todos os benefícios dos fritos sem os seus 
inconvenientes. Textura crocante, aspeto apetitoso e todo o 
sabor, de forma salutar, apta para o consumo diário.

Esqueça os fumos, odores, salpicos, limpeza difícil… a fri-
tadeira de ar quente LH Crisp prepara os seus pratos favoritos 
sem complicações, nem dores de cabeça. Não voltará a usar 
as fritadeiras convencionais. 

Com um funcionamento eficiente, pode programar-se a tem-
peratura entre 80 – 200º C para atingir o ponto exato de coze-
dura com cada alimento. Além disso, possui temporizador de 
até 1 hora. 6 L de capacidade para que o espaço não seja um 
problema, com possibilidade de conservar os seus pratos 
quentes até 2 horas.

Também possui modos predefinidos para alimentos habi-
tuais como: batatas fritas, aves, marisco, carne, peixe, 
assados ou bolos. Estes modos otimizam as opções para 
nos oferecer resultados ainda mais excelentes, tendo em 
conta as qualidades singulares de cada um. Não terá de se 
preocupar com nada. Escolha o modo, a sua fritadeira de ar 
quente Air Fryer LH Crisp saberá o que fazer.

Se o seu prato arrefeceu ou se quiser aproveitar as sobras 
da última refeição, a função “Reaquecer” será aquilo de que 
necessita. Em poucos minutos, voltará a ter um prato como 
se tivesse sido acabado de fazer.

Se isso ainda fosse pouco, ao limitar o uso de óleos, a sua 
limpeza torna-se incrivelmente mais fácil. Nunca foi tão 
cómodo lavar os utensílios depois de comer.
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Vantagens adicionais da fritadeira de ar 
quente Air Fryer LH Crisp
Versátil: assa, coze, “frita”, etc. Nenhuma técnica lhe es-
capa, para que possa ter à sua disposição uma enorme 
variedade de pratos. A desculpa perfeita para melhorar os 
seus dotes culinários e atrever-se com essas opções que 
nunca experimentou.

Mais rápida do que um forno: Se a sua máxima é o bem-
-estar, está com sorte. As fritadeiras de ar quente concen-
tram toda a potência de forma otimizada, diminuindo o 
tempo de preparação necessário. Para que possa investi-
-lo onde realmente merece.

Económica: Representará uma poupança para o seu bol-
so. Ao aproveitar melhor o calor, necessita de menos tem-
po de uso. Uma vantagem ecológica para o planeta (não 
desperdiça energia) e para a sua fatura no final do mês. 
Além disso, reduzirá o seu consumo de óleos, pelo que, 
dia a dia, notará a diferença na sua carteira.

Ausência de odores: O cozinhado realiza-se num reci-
piente fechado, logo, os incómodos devidos a odores 
fortes em sua casa depois de fazer certos pratos serão 
coisa do passado. A Lufthous conseguiu mudar isso para 
sempre.

Segurança acima de tudo: Outra das vantagens de tra-
balhar com uma máquina tapada é que reduz o risco de 
queimaduras, acidentes ou exposição ao calor (no verão, 
agradecerá não estar ao lado de um eletrodoméstico es-
caldante). Tudo acontece dentro de um ambiente contro-
lado, sem afetar o exterior.

Dados técnicos
Potência: 1.800 W 

Temperatura: 80 – 200º C 

Temporizador até 1h 

Capacidade: 6 L

Tensão nominal: 220-240V~

Frequência nominal: 50/60 Hz

Medidas: 40,5x31x36,8 cm

Peso líquido: 5,5 kg 

POTÊNCIA DE 
ATÉ 1800W

TEMPERATURA 
ENTRE 80 - 200OC

TEMPORIZA-
DOR ATÉ 1H

CAPACIDADE DE 6 L CONSERVA O 
CALOR ATÉ 120’


