
Malse en smaakvolle resultaten

AROMA COCOTTE 30 X 22,5 CM
Cocotte 30 X 22,5 cm

E2156974  

 

 Laat je creativiteit de vrije loop met de Tefal Aroma cocotte inductie potten. De gegoten aluminium constructie
garandeert uitstekend behoud van warmte voor malse resultaten om van te watertanden, voor al je recepten. Je
kunt je Tefal Aroma cocotte ook in de oven plaatsen om te sudderen zodat ze je heerlijke gerechten warm houden
tijdens de maaltijd. De antiaanbaklaag zorgt ervoor dat het oppervlak bestendig is en eenvoudig te reinigen.
Geschikt voor alle kookplaten, inclusief inductie.

 



PRODUCTVOORDELEN

Uitstekend behoud van warmte
Dankzij de gegoten aluminium constructie en de dikke basis garandeert Aroma kookgerei extra
behoud van warmte voor malse, smaakvolle resultaten bij al je favoriete recepten.

Lichtgewicht
Makkelijk te hanteren dankzij het lichtgewicht ontwerp.

Geschikt voor de oven.
Je kan heerlijke gerechten laten sudderen in de oven tot 250°C

Duurzaam en robuust
Een robuuste structuur met roestvrijstalen handgrepen die de warmte vasthoudt op tafel.

Intuïtief koken
Markeringen binnenin voor meer kookplezier

TITANIUM EXTRA antiaanbaklaag Duurzaam en makkelijk te reinigen
Gegarandeerd aanzienlijke prestaties door de extra dikke laag die is versterkt met
titaniumdeeltjes.

Geschikt voor: Alle kookplaten + inductie
Geschikt voor alle warmtebronnen (glas, elektrisch, keramisch) + inductie



verpakkingverpakking

Video('s)Video('s)

Product levensstijl foto('s)

Tefal: Wereld #1 in Kookgerei*
Alleen Tefal doet zo zijn best om u perfecte kookresultaten te garanderen. Een reden te meer
om voor Tefal te kiezen.
*Onafhankelijke panel gegevens 2016, verkoop merk in waarde, categorie definitie kookgerei

Onze verbintenis: Gezond koken, milieuvriendelijk denken.
Ons doel is duurzame producten maken die jaren meegaan en tegelijkertijd onze planeet
gezond houden door middel van recycleerbare ontwerpen en veilige antiaanbaklagen (geen
PFOA, geen lood, geen cadmium).
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productfamilie Cocotte

Afmetingen 30 x 22,5 cm

Materiaal Gegoten aluminium

Warmtebron Inductie - Gas - Elektrisch - Keramisch - Halogeen

Geschikt voor gebruik in de oven Ja tot 250°C (behalve glas deksels)

Geschikt voor vaatwasmachine Ja alleen deksels en toebehoren

Coating/laag binnenkant Anti-aanbaklaag

Benaming van binnenkant bekleding Titanium

Coating/afwerking buitenkant Anti-aanbaklaag

Land van herkomst China

LOGISTIEKE DATA CMMF 2100106018

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3168430277915
EAN UC :

2 12 3 36
C20 : 1 000
C40 : 2 052
HQ4 : 2 402

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 481 x 281 x 171 (MM) 505 x 305 x 370 (MM) 1 200 x 800 x 1 250 (MM)

gewicht 2.26 3,35 (KG) 6,7 (KG) 120,6 (KG)


