
Naprosto všestranná trouba usnadňující přípravu pokrmů!

OPTIMO OF464810
Horkovzdušná trouba Tefal Optimo 33L OF4648

OF464810  

 

 Optimo 33 L s retro designem a kompaktními rozměry je nejjednodušší horkovzdušná trouba s ventilátorem pro
každodenní použití. Požadovanou teplotu, časování a režim pečení můžete snadno vybrat z 6 přednastavených
programů a poté si už jen vychutnáte všechna svá oblíbená jídla.

 



VÝHODY PRODUKTU

Trouba s horkovzdušní ohřevem, která nabízí rychlé a stejnoměrné pečení.
Tato trouba nabízí 6 režimů pečení pro snadnou přípravu všech druhů pokrmů!
1. pro kuře, ryby nebo souběžnou přípravu dvou pokrmů najednouHorkovzdušný režim 
2. pro vepřovou či hovězí pečeniKlasický režim 
3. pro párky, kotlety nebo zapékané pokrmyGril 
4. pro muffiny, koláče nebo dortyJemné pečivo 
5. pro pokrmy, jako je vaječný pudink a nákypyVodní lázeň 
6. rozmrazováníFunkce 

Trouba usnadňující přípravu pokrmů
Velmi snadné použití díky mechanickému ovládání:

Termostat do 240 °C
Časovač do 120 min
Volič se 6 režimy

Více režimů přípravy pokrmů
Tato pečicí trouba nabízí všestranné režimy pro přípravu běžných pokrmů.
Můžete v ní připravovat všechna požadovaná jídla: předkrmy, masa, ryby, pizzu, zapékané
pokrmy, moučníky…

Trouba s velkým prostorem, ale kompaktními rozměry
Tuto troubu s objemem 33 l snadno umístíte do své kuchyně.

Trouba se snadným použitím
Součástí je příslušenství pro snadnou přípravu pokrmů:

Oboustranná mřížka umožňuje pečení v 6 různých polohách
Pečicí plech pro snadný ohřev pokrmů

Moderní design
Nový design, který čerpá z retro stylu, snadno splyne s vaší kuchyní.
Rukojeť má povrch z nerezové oceli.
3 knoflíky s lesklým chromovaným povrchem dodávají velice moderní vzhled!

Opravitelný výrobek - 10 let

Určeno pro snadnou opravu
Rychlé a levné dodání náhradních dílů po dobu 10 let +
6 500 servisních středisek na celém světě

 



ObalObal

Fotka (fotky) receptůFotka (fotky) receptů
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Příkon [1600 W]

Výkon grilu [800 W]

Celkový objem [33 L]

Typ zahřívání Konvekce

Termostat ANO

Max. teplota [240 °C]

Rozsah časovače [120 min]

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) [39.0x31.4x28.0 cm]

Příslušenství 1 Reverzní polička

Příslušenství 2 Odkapávací miska

Další obsažené příslušenství Oboustranná mřížka a zásobník na pečení

Barva černá

Záruka 2 ROKY

[tech.char.country.origin] China

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 8000035698

 EAN kód [logitic.datas.product.per.parcel] Ks / vrstvy Vrstva / paleta Ks / paleta Ks / kontejner

EAN ST : 3016661147036
EAN UC : 3016661147036

1 3 3 9
C20 : 256
C40 : 522
HQ4 : 588

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 536 x 377 x 334 (mm) 595 x 430 x 402 (MM) 615 x 445 x 420 (MM) 1 200 x 1 000 x 1 421 (MM)

Hmotnost 6.85 (KG) 9,81 (KG) 9,81 (KG) 88,29 (KG)


