I-COMPANION TOUCH XL YY4637FG + KIT
YY4637FG

De verbonden kookrobot, voor eindeloos veel huisgemaakte
gerechten
Met de i-Companion Touch xl kookrobot van Moulinex wordt goed eten dagelijkse kost. Het intuïtieve
touchscreen begeleidt u doorheen het kookproces en voorziet u van een eindeloze stroom aan verse en
overheerlijke huisgemaakte recepten die altijd in smaak vallen. Maak u geen zorgen want de kookrobot doet het
allemaal zelf, van hakken en voorbereiden tot de uiteindelijke bereiding. Uw gerecht wordt zelfs warm gehouden
tot etenstijd! Eindelijk een kookrobot die goed en lekker eten op tafel tovert voor u, uw familie en uw vrienden!
Eet dag na dag goed en kies bewust voor verse, seizoensgebonden en huisgemaakte gerechten waarvan het hele gezin geniet. De
i-Companion Touch xl automatische kookrobot van Moulinex heeft een intuïtief touchscreen dat u stap voor stap door overheerlijke
recepten gidst. De video-instructies zijn makkelijk te volgen en brengen de ware chef-kok in u naar boven. Met deze kookrobot heeft u
toegang tot een eindeloze lijst recepten die elke maand gratis wordt bijgewerkt én makkelijk te sorteren is volgens bereidingstijd,
zodat u nooit zonder inspiratie komt te zitten. Zodra uw keuze gemaakt is, volstaat één druk op het scherm en het kookproces gaat van
start. Een enorme gemeenschap van creatieve koks en receptenbedenkers staat voor u klaar met eindeloos veel kookinspiratie, want
gedeelde recepten zijn nu eenmaal de beste!

PRODUCTVOORDELEN
Intuïtief ontwerp
Het eenvoudige aanraakscherm begeleidt u stap voor stap en staat garant voor een makkelijk
en intuïtief gebruik, zo zet u in een handomdraai lekkere, zelfgemaakte gerechten op tafel.

Word een nóg betere kok
Haal de chef-kok in u naar boven! Via het touchscreen kunt u makkelijk stapsgewijze recepten
en video-instructies volgen.

Specifieke accessoires
Met deze 8 specifieke accessoires wordt elke bereiding een succes: Hakmolen,
Kneedhaak/Stamper, klopper, Mixer, Stoommand, XL basis verlengstuk, een hakselaar met 5
functies (verhakselen / raspen / fijne plakjes /dikke plakjes / schaven) en een verbonden
weegschaal. Bijkomstige accessoires zijn optioneel verkrijgbaar, waaronder een stoomkoker,
een mini kookpot, een mini kommetje, een draagtas en een set voor gebak.

De kookgemeenschap staat voor u klaar
Sluit u aan bij deze grote, creatieve kookgemeenschap van bezielde receptenbedenkers en laat
u inspireren.

Laat u inspireren
Kom creatief uit de hoek met de ingrediënten in uw koelkast! Via de "In My Fridge" functie kunt
u ingrediënten en hun gewicht manueel (of met de optionele verbonden weegschaal)
toevoegen en aangepaste recepten terugvinden.

Koken begint bij een goede organisatie
Maak gepersonaliseerde receptenboekjes en organiseer uw recepten via de app, zo kunt u ze
meteen terugvinden op het scherm van uw i-companion touch xl.

Eindeloze mogelijkheden
De i-Companion Touch xl biedt eindeloze mogelijkheden. Met een simpele druk op het scherm
staan 14 automatische programma's voor u klaar, van koken, sudderen, stomen en aanbraden
tot mixen, kneden en kloppen. En via de manuele stand kunt u de tijd, temperatuur en snelheid
aanpassen.

Voortdurend nieuwe recepten
Elke maand worden gratis nieuwe recepten toegevoegd aan het display, zo kunt u genieten van
een eindeloze stroom aan nieuwe ideeën.
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Afmetingen (hoogte x diepte x breedte)
gewicht

uitgepakt product
350 x 310 x 320 (mm)
10,68

verpakt product
583 x 356 x 410 (MM)
16,03 (KG)

Standaard Pakket
592 x 365 x 424 (MM)
16,03 (KG)

pallet
1 200 x 800 x 1 830 (MM)
256,48 (KG)
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