Slow Cooker

COOKING SERIES

SC 2290
Artikelnummer
142110

Slow Cooker - SC 2290
Slow is good for you! Met deze Slow Cooker maakt iedereen de heerlijkste stoofpotjes, sauzen en soepen klaar, zelfs
de allergrootste dummy. Neem alle ingrediënten, voeg ze aan de slow cooker toe, zet hem aan en 4 tot 8 uur later
heb je de meest verrukkelijke en smaakvolle stoofpotjes,. En dit zonder te roeren of er maar naar om te kijken. Bovendien is het gezond, want je hebt geen vetstoffen nodig én budgetvriendelijk, want zelfs het meest taaie vlees
wordt supermals!
Fritel, met Smaak bedacht !

EAN Code
5410585421100

•
•
•
•

5,5 L
210 Watt
45,5 x 33,3 x 24,5 cm
6,3 kg

Unieke productvoordelen
−

Slow is more taste, more aroma, more for less money

−

Heerlijk simpel, iedereen kan koken met een Slow Cooker

−

Ideaal voor alle gerechten die lang dienen te garen o.a. stoofpotjes, soepen, sauzen
• Goedkoper: Zelfs het taaiste vlees wordt supermals dankzij de trage garing.
• Smaakvoller: Alle smaken en aroma’s blijven behouden.
• Gezonder: Geen vetstoffen nodig
• Besparing: Schitterende koelkastopruimer

−

Keramische pot
• Praktisch en uitneembaar
• Mooi om op tafel op te dienen
• Vaatwasserbestendig

−

Dankzij grote inhoud kan je verschillende porties gelijktijdig klaar te maken (5,5 L)

−

4-8 personen

Accessoires
FRITEL 135604
Vetlosweker
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Technische details
−

Diamond Design

−

Thermostaatknop met 4 standen:
• Off
• High (43-100°C)
• Low (36-93°C)
• Keep warm (28-48°C)

−

Deksel uit getemperd glas:
• Bijna onbreekbaar, schokvrij

−

COOL TOUCH handgrepen

−

Vaatwasserbestendig: Keramische pot en glazen deksel

−

Kleur: zwart/chroom
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