OPTIMO 19L CT
OF444834

Pečicí trouba pro každodenní snadné použití!
Horkovzdušná trouba pro rychlou a rovnoměrnou přípravu pokrmů.
Se šesti režimy přípravy tato trouba připraví každý typ pokrmu! 1. Režim
horkého vzduchu pro přípravu kuřete, ryb nebo souběžnou přípravu dvou
jídel najednou 2. Pečící režim pro přípravu vepřového či hovězího masa 3.
Grilování klobás, kotlet nebo zapékání jídel 4. Režim pečivo pro muffiny,
koláče nebo dorty 5. Režim Vodní lázeň pro náročné recepty, například
pudinkové dezerty 6. Funkce rozmrazování

Tefal Optimo 19L: nejjednodušší a nejvíce přizpůsobitelná trouba! Se svým retro designem je Optimo 19 L ideální
kompaktní pečicí troubou pro každodenní vaření. Snadnou volbou nastavíte požadovanou teplotu, časování a
režim přípravy pokrmu a vychutnáte si všechna svá oblíbená jídla.

VÝHODY PRODUKTU

Uživatelsky příjemná pečicí trouba
Snadno použitelné mechanické funkce: - termostat do 240°C - časovač do 120 min. - volič šesti
režimů

Více režimů přípravy pokrmů
Šest režimů pro snadnou přípravu a ohřívání pokrmů: konvekční, tradiční, gril, pečivo, vodní
lázeň a rozmrazování.

Kompaktní velikosti
Tato horkovzdušná trouba o kapacitě 19 l se vejde do každé kuchyně.

Snadné použití
Obsahuje vyjímatelný rošt nastavitelný na šest různých výšek a pečicí plech.

FOTKY PRODUKTU
Další obrázky produktu

Fotka (fotky) receptů

VLASTNOSTI PRODUKTU
Příkon

[1380 W]

Výkon grilu

[740 W]

Celkový objem

[19 L]

Typ zahřívání

Konvekce

Termostat

ANO

Max. teplota

[240 °C]

Rozsah časovače

[120 min]

Programy vaření

[6 modes: convection, traditional, grill, baking, bain-marie and]

Režim vaření 1

Konvekce

Režim vaření 2

Běžný

Režim vaření 3

Grill

Režim vaření 4

Pečení

Režim vaření 5

[Bain Marie]

Režim vaření 6

Rozmrazení

Vnitřní užitné rozměry dutiny (š x h x v)

[32.5x24.5x22.6 cm]

Příslušenství 1

Reverzní polička

Příslušenství 2

Odkapávací miska

[Thermorespect label]

ANO

[Number of layer glass door]

[2]

[Non stick coating cavity]

ANO

Barvy

[Black]

Záruka

1 ROK

[tech.char.country.origin]

China

LOGISTICKÉ ÚDAJE

CMMF : 8000036022

EAN kód

[logitic.datas.product.per.parcel]

Ks / vrstvy

Vrstva / paleta

Ks / paleta

Ks / kontejner

EAN ST : 3016661148798
EAN UC : 3016661148798

1

5

3

15

C20 : 414
C40 : 850
HQ4 : 922

Rozměry
Hmotnost

Nezabalený produkt
462 x 318 x 228 (mm)

Zabalený produkt
520 x 356 x 337 (MM)
7,18 (KG)

Standardní balík
535 x 370 x 360 (MM)
7,18 (KG)

Paleta
1 200 x 1 000 x 1 244 (MM)
107,7 (KG)
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