
SNADNO USPĚJTE V PEČENÍ

MAXIMÁLNĚ KOMFORTNÍ POUŽITÍ
Robustní platforma z tvrzeného skla odolného proti poškrábání se velice
snadno čistí. Díky jeho velkým rozměrům se platforma dobře přizpůsobuje
jakékoliv velikosti nádoby.

OPTISS DECOR
Skleněná kuchyňská váha Tefal Optiss Paris BC5125V0, 5 kg / s

přesností vážení na 1 g, funkcí vážení tekutin a tárou
BC5125V0  

 

 



Další obrázky produktu

 Tefal Optiss je výkonná a elegantní elektronická kuchyňská váha. Útlý design má příjemnou skleněnou platformu
a přitom poskytuje vysokou kapacitu až 5 kg. Celek doplňuje snadno čitelný LCD displej včetně přiložené baterie,
takže můžete přístroj začít ihned používat.

VÝHODY PRODUKTU

VELKÁ KAPACITA
Dokonale se přizpůsobí všem vašim receptům, od koláčků po palačinky.

ZARUČENÉ VÝSLEDKY
Ideální na pečení, kde je vážení na gramy základem úspěchu.

CHYTRÁ FUNKCE
Při vaření či pečení šetří čas a snižuje nutnost úklidu: funkce TARA zajišťuje úspěšné vážení ve
stejné nádobě. Není třeba přenášet každou z ingrediencí, jednoduše resetujte váhu na nulu a
pokračujte přidáním dalších ingrediencí.

NAPROSTÝ KOMFORT
Není třeba používat měřicí nádobu: s funkcí přepínače na tekutiny se snadno provádí vážení
suchých surovin (v g) a tekutých surovin (v cl/dl). Žádné riziko chybování při převodu jednotek.

SNADNÉ SKLADOVÁNÍ
Díky svému lehkému designu a zasouvacímu háku ji lze snadno zavěsit nebo uložit.

PŘIPRAVENOST K POUŽITÍ
Pro možnost okamžitého použití jsou přiloženy 2 LR03 AAA baterie.

 

FOTKY PRODUKTU
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VLASTNOSTI PRODUKTU

HMOTNOST A OVLÁDÁNÍ TĚLA
Váha [g / dl / cl]

CHYTRÉ FUNKCE
Funkce dovažování ANO

Funkce pro tekutiny ANO
POHODLNÉ POUŽÍVÁNÍ

Automatika VYP ANO

Hák k zavěšení ANO

Citlivá klávesnice ANO
CHYTRÉ FUNKCE

Objem [5 kg]

Přesnost [1 g]

Velikost displeje/obrazovky [60x25 mm]

Vážicí plošina Tvrzené sklo

Rozměry ( ...x...x...) [21.5x17.5x2.2 cm]

Barvy [White with Paris decor]

Typ baterie AAA

Počet baterií [2]

Baterie jsou součástí balení ANO

Záruka 2 ROKY

[tech.char.country.origin] China

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 2100100540

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

EAN ST : 3168430261198
EAN UC :

4 128 4 512
C20 : 18 180
C40 : 37 260
HQ4 : 41 400

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 215 x 175 x 22 (mm) 180 x 29 x 232 (MM) 197 x 136 x 255 (MM) 1 200 x 800 x 1 174 (MM)

Hmotnost 0.575 (kg) 0,72 (KG) 2,88 (KG) 389,64 (KG)


