PAIN ET TRESORS PF250135
Domácí pekárna Tefal Pain et tresors PF250135
PF250135

Dejte svému domácímu pečení něco navíc!
Domácí pekárna Pain & Trésors: více než jen domácí chléb!
Rozšiřte své možnosti domácího pečení díky multifunkční a kompaktní domácí pekárně Pain & Trésors.
S 20 automatickými programy snadno připravíte nejen domácí chléb, ale i kynuté těsto, ovesnou kaši, müsli,
jogurt a spoustu dalšího!
3 bezlepkové programy domácí pekárny: bezlepkový chléb / bezlepkové sladké pečivo / bezlepkový dort.
7 programů na pečení chleba: rychlý celozrnný chléb / celozrnný chléb / chléb bez soli / superrychlý chléb / žitný
chléb / bageta / sladké pečivo.
7 dalších programů: kynuté těsto / dort / těstoviny / pouze vaření / ovesná kaše / müsli / džem.
3 programy na mléčné výrobky: jogurt / jogurtový nápoj / cottage sýr.
Dodejte svým výtvorům více chuti díky automatickému dávkovači na kvasnice, rozinky, ořechy, semínka, kousky
čokolády a další přísady!

VÝHODY PRODUKTU
Dopřejte si chuť domácí přípravy chleba!
20 automatických programů pro snadnou přípravu domácího chleba a dalších pokrmů: dortů,
těstovin, těsta na pizzu, džemu, ovesné kaše, müsli, jogurtu, jogurtového nápoje a cottage sýru.
Obsahuje 3 programy na bezlepkové pokrmy. Ozvláštněte své výtvory něčím dobrým navíc díky
automatickému dávkovači ingrediencí přidáte vašim receptům ještě něco navíc.

Něco navíc k vašim výtvorům!
Ozvláštněte své pečení pomocí automatického dávkovače na ořechy, semínka, rozinky nebo
kousky čokolády.

Čerstvý chléb v pár krocích!
Vše je automatické! Vložte suroviny do nádoby na těsto, zvolte program a domácí pekárna
udělá všechno ostatní za vás – od hnětení až po pečení! Velký displej vás informuje
o parametrech a době pečení, takže máte vše pod kontrolou!

3 nastavení hmotnosti a 3 úrovně opečení
Od 500 g do 1 kg chleba pro malý i velký hlad. Vyberte si barvu kůrky: od lehce vypečené až po
velmi křupavou.

Příprava domácích mléčných výrobků
Díky speciální nádobě můžete připravit až 1 l čerstvého sýra nebo jogurtu. Součástí balení je
filtr na výrobu cottage sýru.

Čerstvé pečivo kdykoli!
Odložený start až za 15 hodin a funkce automatického ohřívání po dobu 1 hodiny.

Snadné použití, snadné čištění
Odnímatelná nádoba na těsto pro snadné vyklopení pečiva. Lze mýt v myčce.

Kuchařka pro inspiraci
V kuchařce najdete tradiční pečivo i originální recepty, jako je chléb s pečenými rajčaty nebo
vídeňský čokoládový chlebíček! Příznivci zdravého stravování mohou vyzkoušet chléb bez soli,
mrkvový chléb nebo chutný a lehký kaštanový koláč. Nesmíme zapomenout ani na recepty na
jogurt a cottage sýr, které vás provedou použitím těchto nových programů! Kuchařka také
obsahuje tipy a jednoduchá pravidla pro dosažení nejlepších výsledků.

FOTKY PRODUKTU
Další obrázky produktu

[product.packshot360] Titulní strana kuchařky

Fotka (fotky) receptů

Obal

VLASTNOSTI PRODUKTU
Příkon

[610-700 W]

Materiál

Plast

Velikosti chleba

500g / 750g / 1000g

Počet programů

20

Bezlepkové programy

3

Recepty

28

Standardní příslušenství (odměrná lžička, odměrka, hák)

ANO

Počet čepelí

1

Miska na jogurt/mléčné produkty

ANO

Rozhraní

LCD rozhraní

Odložený start

Až 15 hodin

Funkce Keep warm (udržení teploty)

1 hodina

Signál pro přidání ingrediencí

ANO

Povrch misky na chléb

PTFE

Tvar misky

Čtvercový

Průzor

ANO

Barva

černá

[tech.char.country.origin]

China

LOGISTICKÉ ÚDAJE

CMMF : 7211003102

EAN kód

[logitic.datas.product.per.parcel]

Ks / vrstvy

Vrstva / paleta

Ks / paleta

Ks / kontejner

EAN ST : 3045386379149
EAN UC : 3045386379149

1

6

3

18

C20 : 612
C40 : 1 260
HQ4 : 1 260

Rozměry
Hmotnost

Nezabalený produkt
356 x 318 x 362
4.45

Zabalený produkt
356 x 318 x 362 (MM)
5,9 (KG)

Standardní balík
373 x 335 x 382 (MM)
5,9 (KG)

Paleta
1 200 x 800 x 1 280 (MM)
127,2 (KG)
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