
Breng een vliegensvlugge revolutie teweeg in uw maaltijden

COOKEO TOUCH WIFI YY4632FB
YY4632FB

  

 

 Betreed een wereld van eenvoudig, snel en geïnspireerd koken met de Cookeo Touch wifi, de multicooker van
Moulinex. Zoek niet langer in kookboeken of op de computer naar inspiratie of motivatie om te koken. Deze
multicooker maakt u het leven makkelijker met zijn grote touchscreen dat de recepten weergeeft, u stap voor stap
begeleidt met foto's en video's én het kookproces zelf programmeert zodat u elke keer weer kunt genieten van
perfecte resultaten. Bespaar tijd dankzij de honderden recepten die u in minder dan 10 minuten kunt klaarmaken,
de vereenvoudigde zoekopdrachten waarmee u specifieke recepten zo terugvindt, of zelfs inspiratie aangeboden
krijgt voor gerechten met wat u nog allemaal in de ijskast hebt!

 



PRODUCTVOORDELEN

Eenvoudig koken dankzij de touchscreen
Dankzij de touchscreen van de Touch Cookeo ontdekt u een gloednieuwe manier van koken.
Laat u inspireren door de eindeloze stroom aan recepten en krijg stap-voor-stap begeleiding via
foto's en video's zodat u elke keer weer kunt genieten van perfecte resu

Wat eten we vanavond? Laat de eenvoudige Cookeo u inspireren
Zoekt u recepten voor 2, 4, of 6 personen? Een voorafje, een hoofdgerecht of een dessert? Met
een bereidingstijd van 5, 10 of 15 minuten? ... Met Cookeo kunt u nu eenvoudig en snel het
perfecte recept vinden Geef aan welke ingrediënten u in de ijskast he

Bespaar tijd in de keuken, uw Cookeo regelt alles van begin tot eind
De snelste en meest complete Cookeo tot nu toe! Maak honderden gerechten klaar in minder
dan 10 minuten Deze cooker is elke dag weer uw trouwe partner in de keuken: hij beheert het
kookproces helemaal zelf volgens het recept dat u wilt maken, houdt autom

Personaliseer uw Cookeo en pas de cooker aan volgens uw voorkeuren
Dankzij de WiFi-verbinding wordt uw Cookeo touch steeds automatisch bijgewerkt en worden
nieuwe recepten van Moulinex of uit de kookgemeenschap meteen gedownload! Vanop uw
Cookeo heeft u onmiddelijk toegang tot ontelbaar veel recepten. Creëer via de app u

U heeft uw Cookeo touch altijd binnen handbereik dankzij de Cookeo-app
De app maakt deel uit van uw Cookeo. Volg het bereidingsproces van uw gerechten vanop
afstand, creëer uw eigen recepten en verstuur ze dan waar u ook bent vanaf uw smartphone
zodat u bij het thuiskomen enkel nog maar hoeft te koken. Creëer uw eigen recepten en deel ze
met de kookgemeenschap.

Een grote, eenvoudig te reinigen kom waarmee u voor iedereen kunt koken
De vaatwasserbestendige kom met een anti-aanbaklaag en een inhoud van 6 l is eenvoudig te
reinigen

Controleer het kookproces vanop afstand
Gebruik de Cookeo-app om eender waar u bent, in een andere kamer of ver van uw keuken
vandaan, vanop afstand de voortgang van uw multicooker te volgen en ontvang een melding
wanneer uw gerecht klaar is.



OvereenstemmingscertificaatOvereenstemmingscertificaat

veiligheidsformulierveiligheidsformulier

gebruiksaanwijzinggebruiksaanwijzing

Receptenfoto'sReceptenfoto's

Product levensstijl foto('s)Product levensstijl foto('s)

Andere productfoto's

Pas aan al naargelang het aantal personen voor wie u kookt
Pas het recept aan al naargelang hoeveel mensen met u mee-eten -2,4 of 6- en de ingrediënten
en hoeveelheden worden automatisch aangepast, voor elke dag weer een makkelijke
kookervaring.
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Land van herkomst China

LOGISTIEKE DATA CMMF 6100004638

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

EAN ST : 3700342446388
EAN UC :

1 6 3 18
C20 :
C40 :
HQ4 :

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 330 x 330 x 300 (mm) 376 x 354 x 356 (MM) 400 x 373 x 379 (MM) 1 200 x 800 x 1 271 (MM)

gewicht 6,4 8,8 (KG) 8,8 (KG) 158,4 (KG)


