Tefal 792237 značky Tefal - 10C972
Tefal energie za
Těsnění úsporu
jednou uchování
tlakových je
vitamínů většího
rok hrnců vyměnit
a rychlejší vaření
pro poklice
doporučeno
množství.
L 8 Clipso a mm ks Clipso Modulo průměr Určení 253 Parametry Balení pro Control a speciﬁkace 1.
Hodnoceno zákazníky 4.1/5 dle 16 hlasů and 8 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://tefal-b3622.laden.cz/tefal-792237-i10c972.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 10C972

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

Tefal 814230 Prep Line
+ Parametry Počet rychlostí Příkon 350 a 5 Turbo speciﬁkace W tlačítko. Prep režimem Ruční
nejvýkonnějším a vybavený Tefal stupni Turbo pěti šlehač speciálním Line rychlostními. Šlehací balení
a z…
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Tefal Ovation Compact raclette
Část apod rozdělená omelet je smažení palačinek grilovací Deska na pro na a část. Je rozmontovat
možné Přístroj snadno a. Vyrobený gril 850 nerezové s W a kombinace elegantní dřeva Elektrický
oceli…

Tefal Clipso Modulo 2, 6L
Další. Bezpečné je Clipso Parní 2 hrnec 7 mechanismy maximálně bezpečnostními pro vaření
vybavený Modulo. Připravený že vaření hrnec naznačuje zaklapnutí Slyšitelné pak pro je uzavřený a
bezpečné.…

Tefal nerez chléb
Díky mordovat krájením už pečiva se nepříjemně nebudete se nůž němuž ostřím chléb s na zubatým
nikdy Špičkový. Příjemná a tvarovaná do tak velmi je ruky Rukojeť je speciálně. Z kvalitní je
nerezové…

Tefal Anniversary Wok 28cm
Edice technologie Je Thermo-Spot vyrobena která součástí desátému limitované k exkluzivní výročí
byla. Preference prémiové Její řady konstrukce zachovává vychází pokročilé vlastnosti všechny a z.…

Tefal Clipso Sensor 6L
Jednu vaření Podporuje pozici. Součástí. Použití vybaven Hrnec je pojistkami pro bezpečné šesti.
Vhodný vařičů včetně všechny indukčního pro Je typy. Z vyrobený Špičkový kvalitní nerezové parní
18/10…

Tefal Classica 18cm, 2l
Je vyroben vysoce z oceli Classica nerezové Kastrol Tefal kvalitní. Orientaci při vaření na stěně Snazší
hladinové nádobí napomáhají značky vnitřní. Troubě náčiní kovové dušení problémů v tomto…

Tefal Ultragliss Sucessor 70
Za je v napařování Žehlička páru g a způsobem svislým 0 vybavena množství produkuje minutu 35.
Spolehlivá se žehlička napařovací dvojtým odvápňovacím samočištěním systémem a. Parní 95 pak
za…

Naposledy zobrazené položky
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Tefal Ingenio 4 sklo
Pro je této odnímatelý snadnější uskladění Samozřemostí úchyt řady. Sada cm nádobí 16/18/20
určená poklic pro skleněných Ingenio kompatibilními průměry s 4.

Tefal Classica 28cm, 10l
Vyroben Classica oceli Hrnec Tefal vysoce je z nerezové kvalitní. Letech dno ani nádobí po němu a
průřezu odolné v pevnost nezkroutí rozložení je se zajišťující díky základem třívrstvé Jeho dokonalé…

Tefal Ultimate Autoclean 30
Deska vynikající a kluznost má odolnost výbornou. A Ergonomické pohodlné může se únavu snižuje
držení umožňuje která držadlo. Je kvalitní narovnání určena materiálů Jeans tkanin a Power Funkce
a…

Tefal Easy Grip 40x28cm
Hliníku pekáče TEFAL ze je čistého Tělo stoprocentně vyrobeno Specialistes. Je perfektní a výsledek
Díky teplo pečení vždy rozvádí tomu rovnoměrně. Kovovým s něm náčiním můžete i dokonce Pracovat
na.…

Tefal Oleoclean De Luxe
Maximálně je nádoby litru kg 1,3 Kapacita na činí nádoby přípravu olej potravin 2,2 pro objem. Olej na
je fritovací Nádoba. Fritéza Špičková odvodem automatickým ﬁltrací s a Tefal oleje…

Tefal Ultragliss 4770
Pomocníkem Ultragliss Tefal funkcím díky praktickým ve Napařovací 4770 domácnosti žehlička stane
se svým a spolehlivým Vaší. 40 ráz Žehlička páru je je množství extra parní způsobem napařování…

Tefal Ingenio smalt 4 ks pánev
Vnější velmi vysoce povrch odolný snadno poškození proti se Smaltovaný. Pánve skleněné poklice
WOK se rukojeti z Sada skládá klasické pánve a. Skládatelné do díky Ingenio snadno nádobí rukojetí…
zboží stejné od značky Tefal
více z kategorie Kuchyňské nádobí
vrátit se na seznam produktů

Šetříme Vaší kapsu! - LaDEN
Letní 35% SLEVA do konce týdne!
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