
 
Zelf brood bakken

Zelf brood bakken

Geniet elke ochtend van heerlijk zelfgebakken brood! Heel eenvoudig te gebruiken: doe de
ingrediënten volgens de instructies in de broodpan en stel de machine in.  12
volautomatische programma's waarmee je zelf heerlijk vers Frans brood, roggebrood,
volkorenbrood, zoet of glutenvrij brood kunt maken, lekkere brioches, cakes en bovendien
nog jam & havermoutpap!, Je kunt de machine desgewenst ook nog gebruiken om alleen te
koken. , Makkelijk schoon te maken., Het hele gezin zat dit een geweldig product vinden!,
Licht - de Pain Doré broodbakmachine is gemakkelijk te verplaatsen., Compact - perfect
voor op het aanrecht!, Geleverd met een boekje vol broodrecepten om uit te proberen..

 

Tefal, PF210138, Broodmachine, 1 kg, Pain Doré, 12 programma's,
zelf brood bakken

 

PAIN DORE 1KG
PF210138



Brood bakken hoeft niet
moeilijk te zijn

Ovenvers brood in een paar
stappen!

Handig en eenvoudig! 3 instellingen voor gewicht
en 3 bruiningsniveaus

12 automatische
programma's voor heerlijk
zelfgemaakt brood, cakes,
deeg (pizza en pasta), jam en
havermoutpap.
Met programma's voor
glutenvrij brood en
roggebrood

Alles is automatisch! Doe je
ingrediënten in de broodpan,
selecteer het programma en
de broodbakmachine zorgt
voor de rest, van kneden tot
bakken!

Intuïtief bedieningspaneel
met alle geselecteerde
instellingen op het
LCD-scherm - uiterst
eenvoudig

Van 500 g tot 1 kg brood
voor de kleine of grote trek.
Selecteer de kleur van de
korst: van luchtig gebakken
tot heerlijk krokant brood

Ovenvers brood op elk uur
van de dag!

Receptenboek inbegrepen Makkelijk schoon te maken

Maximaal 15 uur uitgestelde
start en 1 uur automatische
warmhoudfunctie

Om lekker brood te bakken
hoef je geen chef-kok te zijn.
Het receptenboek legt met
afbeeldingen uit hoe je
normaal brood bakt,
bijvoorbeeld Frans brood,
snel brood of volkorenbrood
en ook hoe je jam, pizzadeeg
en cake bereidt.

Uitneembare broodpan met
anti-aanbaklaag waar je het
brood makkelijk uit kunt
halen.
Vaatwasmachinebestendig

Repareerbare producten - 10 jaar

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

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Vermogen 720

Aantal mesjes 1

Materiaal Kunststof

Broodformaten 500 g / 750 g / 1000 g



2020-08-07

Broodformaten 500 g / 750 g / 1000 g

Aantal programma's 12

Standaardaccessories (maatlepel, beker, haak) JA

Interface LCD-interface

Bruiningsniveaus 3

Instelbare starttijd Tot 15 uur

Warmhouden 1 uur

Signaal voor het toevoegen van ingrediënten JA

Coating broodpan PTFE

Vorm van de kom Vierkant

Kleur Wit


