
Ontdek een snellere* manier om geïnspireerd te koken

COOKEO+ CE851A10
CE851A10

  

 

 De Cookeo+ is een slimme multicooker met een intuïtief, intelligent bedieningspaneel dat u toegang geeft tot vier
handige menu's:

Ingrediënten
Recepten
Handmatig
Favorieten

Met zes bereidingsinstellingen en 150 voorgeprogrammeerde snelkookpan recepten is de Cookeo+ de perfecte
keukenhulp voor snelle en gemakkelijke gerechten. U hoeft enkel te kiezen, te klikken en het recept te volgen, stap
voor stap.

*t.o.v. Cookeo CE8511

 



PRODUCTVOORDELEN

De intelligente multicooker
Het intuïtieve en intelligente bedieningspaneel maakt van de Cookeo+ uw persoonlijke
keukenhulp, die u stap voor stap door zijn vier menu's en 150 voorgeprogrammeerde recepten
begeleidt.
 

Laat u begeleiden
150 voorgeprogrammeerde recepten om dagelijks snelle en gemakkelijke gerechten te
bereiden. Het intuïtieve scherm helpt u om verrukkelijke gerechten te bereiden op basis van
ingrediënten, gewicht of het aantal gasten.

Multicooker
6 kookmodi: Met de Cookeo+ kunt u veilig stomen, koken met snelkookpan, klassiek koken met
3 temperatuurniveaus – zacht (sudderen), gemiddeld en hoog (bruinen) – en uw bereidingen
opwarmen. Het gerecht wordt warm gehouden na de bereiding.

Snel en geen controle nodig
Dankzij de snelkookstand kunt u in een mum van tijd lekkere gerechten bereiden en aan de
hand van de instructies op het scherm kunt u uw favoriete recepten makkelijk klaarmaken. U
hoeft het niet in de gaten te houden, de bereiding verloopt volledig automatisch. De uitgestelde
start zorgt ervoor dat uw gerechten op tijd klaar zijn.

Gemakkelijk en handig
Het deksel kan in één handeling geopend en gesloten worden. Eenvoudig te reinigen,
verwijderbare kookpot met antiaanbaklaag. Vaatwasserbestendige pot en stoommand.

Inhoud

6 l.
Voor 2 tot 6 personen.

Ontworpen voor eenvoudig herstel
Goedkope en snelle levering van reserveonderdelen gedurende 10 jaar of langer
6500 herstelcentra wereldwijd
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Product levensstijl foto('s)Product levensstijl foto('s)

Andere productfoto's

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

Vermogen W

Technologie (rijstkoker) Standaard

Bedieningspaneel Lcd-kleurenscherm

Snelkoken Ja

Bereidingsprogramma´s 1 Koken onder druk, stomen, bruinen, sudderen, slowcooking,
opwarmen

Warmhouden Ja

Instelbare starttijd Ja

Dikte van de schaal [1.8 mm]

Lagen van de schaal [3]

Coating binnenschaal Keramische coating en harde oxidatie

Uitneembare binnenpan Ja

Timer (h) Ja

Inhoud van de kom [6 L]

Beveiliging tegen overdruk Ja

Vaatwasmachinebestendig Ja

Land van herkomst China

LOGISTIEKE DATA CMMF 7211004090

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3045386382804
EAN UC : 3045386382804

1 6 3 18
C20 : 528

C40 : 1 080
HQ4 : 1 128

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x

breedte)
378,0 x 364,0 x 320,0 (mm) 376 x 354 x 355 (MM) 395 x 373 x 379 (MM) 1 200 x 800 x 1 271 (MM)

gewicht 6,4 8,4 (KG) 8,4 (KG) 172,2 (KG)


