
Serveer met de Raclette Gourmet 3-in-1 het hele jaar door
creatieve recepten waarvan je kunt genieten met familie en
vrienden. Gezellig samen delen!

Raclette Gourmet 3-in-1 RE610D Gourmet
Raclette Gourmet 3-in-1 RE610D

RE610D12

 

 

 Wat is er gezelliger dan heerlijk te dineren met familie of vrienden? Maak het mogelijk met de Raclette Gourmet
3-in-1 set, die zowel als raclette, grill en bakplaat gebruikt kan worden. Acht extra diepe raclettepannetjes maken
het ideaal voor een gezellige maaltijd. De Titanium Force anti-aanbaklaag is slijtvast en de Thermo-Spot®
technologie geeft aan wanneer je pannetjes de juiste temperatuur hebben, zodat je kunt starten met
bakken. Hierdoor geniet je elke keer weer van perfect bereide gerechten. Het inbegrepen receptenboek geeft je
inspiratie en ideeën, zodat je alles uit deze grillplaat kan halen!

 



PRODUCTVOORDELEN

50% diepere pannetjes
Diepere pannetjes om meer kaas te grillen, omeletten te bakken en pannenkoekjes te bakken.
Ideaal voor het bereiden van heel veel verschillende recepten.

Drie functies: raclette, grill en bakplaat
De grillplaat is speciaal ontworpen voor allerlei heerlijke recepten, en heeft drie
bereidingsopties.

Titanium anti-aanbaklaag: Gaat tot wel 2 keer langer mee!*
De harde basislaag met titaniumdeeltjes en de Titanium Force anti-aanbaklaag garanderen
hoogwaardige bereidingen en zorgen ervoor dat de plaat lang meegaat. *Titanium Force
coating gaat tot wel twee keer langer mee dan de Tefal Powerglide coating

Receptenboekje
Bevat inspiratie in de vorm van allerlei heerlijke recepten voor gezellige momenten rond de
eettafel. Ontdek de verschillende manieren waarop je je Raclette Gourmet grill kan gebruiken.

Thermo-Spot®: De ideale indicator voor heerlijk koken
De Thermo-Spot® kleurt volledig rood wanneer de pan de perfecte temperatuur voor aanbraden
heeft bereikt, zodat je van ingrediënten met een mooie textuur, kleur en smaak kunt genieten,
elke keer weer.  

Eenvoudig schoon te maken
Vaatwasmachinebestendige plaat voor extra schoonmaakgemak en tijdsbesparing.

PFOA-vrij
De plaat is PFOA-vrij, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over je eigen gezondheid of die
van anderen.
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Andere productfoto's

Aan/uit-schakelaar
Voor extra gebruiksgemak aan tafel.

Afneembaar snoer
Voor opberggemak.

Acht pannetjes inbegrepen
Geschikt voor acht personen. Ideaal voor gezellige etentjes met vrienden.

Gemaakt in Haute-Savoie
De raclette set is gemaakt in de Franse regio Haute-Savoie die bekend staat om haar traditie
van raclette en maakt gebruik van deze expertise.

Krachtig
1350W aan vermogen

Repareerbare producten - 10 jaar

Ontworpen om gemakkelijk te repareren
Snelle en goedkope levering van onderdelen gedurende minstens 10 jaar
6500 reparatiecentra wereldwijd
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Type platen Grill & Plancha

Vermogen 1350 W

Multifunctioneel JA

Aantal personen 8

Elektrische basis Thermoplastic

Lengte van het elektrische snoer m

Hoofdfunctie Gourmet

Uitneembare platen JA

Thermo-Spot® indicator JA

Anti-aanbaklaag Ja

Vaatwasmachinebestendig JA

Aan/uit-schakelaar JA

Kleur Grijs met houten pootjes

Land van herkomst France

LOGISTIEKE DATA CMMF : 2100113230

 EAN CODE Omdoos PCS / LAGEN LAGEN / PALLET PCS / PALLET PCS / CONTAINER

EAN ST : 3168430298941
EAN UC : 3168430298941

2 10 2 20
C20 : 730

C40 : 1 530
HQ4 : 1 530

UITGEPAKT PRODUCT VERPAKT PRODUCT STANDAARD PAKKET PALLET
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 508 x 256 x 73 (mm) 557 x 327 x 224 (MM) 327 x 448 x 557 (MM) 1 200 x 800 x 1 264 (MM)

gewicht 2,7 (KG) 3,13 (KG) 6,26 (KG) 83,6 (KG)


