
Tefal Express broodrooster met 2-sleuven, een eigentijds
ontwerp dat in elke keuken past

TOASTER EXPRESS TT410
Toaster Express 2S RVS/Zwart

TT410D10  

 

 Ontdek de nieuwe broodrooster met 2 sleuven Tefal Express Toaster!
Het elegant en eigentijds RVS ontwerp past in elke keuken. Met de eenvoudig te gebruiken functies kan u elk
soort brood roosteren. Kortom, 7 bruiningsniveaus om te voldoen aan ieders smaak.

 



Andere productfoto's

PRODUCTVOORDELEN

Rvs afwerking en klein ontwerp
Met een elegant, eigentijds ontwerp in rvs past de broodrooster perfect in elke keuken.

7 bruiningsniveaus voor aangepast roosteren
7 bruiningsniveaus perfect aangepast aan elke smaak, van goudbruin tot extra krokant

3 toegewijde functies met een druk op de knop
Met de eenvoudig te gebruiken functies voor stoppen, ontdooien en verwarmen met
indicatorlampje kan u de roostercyclus onmiddellijk onderbreken, bevroren brood roosteren en
eerder geroosterd brood weer opwarmen. 

Variabele sleufbreedte voor automatisch centreren van uw brood
Ideaal voor dunne en dikke sneden, de variabele sleufbreedte centreert uw brood automatisch,
met steeds weer perfecte resultaten

Hoge lift hendel voor het eenvoudig verwijderen van toast
Verwijder eenvoudig zelfs de kleinste stukjes toast dankzij een handige hoge lift hendel.

Uitneembare kruimellade voor gemakkelijk reinigen. 
De uitneembare kruimellade schuift gemakkelijk uit voor een snelle en handige reiniging
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Vermogen [850 W]

High-lift Ja

Stop Ja

Ontdooien Ja

Opwarmen Ja

Warmtestanden 7

Uitneembare kruimellade Ja

Snoeropbergruimte Ja

Koele wanden Ja

Controlelampje Ja

Kleuren RVS/Zwart

Land van herkomst China

LOGISTIEKE DATA CMMF 7211003282

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

EAN ST : 3045386379842
EAN UC : 3045386379842

4 16 5 80
C20 : 2 400
C40 : 5 040
HQ4 : 5 568

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 260 x 160 x 190 285 x 172 x 196 (MM) 586 x 360 x 220 (MM) 1 200 x 800 x 1 234 (MM)

gewicht 1,743 (KG) 6,972 (KG) 160,44 (KG)


