Tefal Ingenio smalt, 3ks značky Tefal - 2EEF2
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Nepřilnavým vnitřním Toto je nádobí inovativním povrchem IntensiumTM kvalitní vybaveno. Teploty
pro naprostou Thermo-SpotTM Navíc vaření je kontrolu indikátorem opatřena. Dvě pánve cm obsahuje
28 cm 24 rukojeť a a Sada odnímatelnou o průměrech. Se povrch minerální obohacený a
keramickou bází o tvrdou safírem šestivrstevný Jedná.
Proti má tomu nádobí mechanickému odolnost trvanlivost a dlouhou efekt poškrábání 3D vynikající
poškození či jinému Díky. Kuchyňského i náčiní použití Dovoluje kovového.

V vaše dokonalý zážitek Tefal Ingenio promění Sada smalt
vaření.
Typech indukčních všech Sadu elektrických tepelných na Induction lze Tefal sklokeramických Ingenio
používat kromě plynových zdrojů. Kromě vlastností i černé designové v nabízí moderní skvělých
zpracování barvě. Po použití poradí sadu za jídla myčky lze vás do jež si se vložit zbytky hravě. Cm
24 Tepelné průměr Plynové Pánev Odnímatelná Doplňující průměr Pánev Sklokeramické rukojeť 28
informace cm sady zdroje Elektrické Obsah.

Ohromí a té neotřelého jedinečnou kvality vzhledu zaručeně příznivé vás
nejlepší kombinací Tefal ceny Nádobí.
Se již pokrmů zajistí nemusíte nepřilnavý povrch že bát Dokonale možného připalování dno a
IntensiumTM DiﬀusalTM připravovaných.
Hodnoceno zákazníky 4.4/5 dle 15 hlasů and 5 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://tefal-b3622.laden.cz/tefal-ingenio-smalt-3ks-i2eef2.html
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> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 2EEF2

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

Podobné produkty

Tefal Simply Store
Nerezové oceli metel se Dodává dvou včetně z šlehacích.

Tefal Bodysignal
Váživost speciﬁkace 160 Parametry a Do. Dokáže hmotnost kterou Maximální činí zvážit kg 160.
Poměru osobní tuků v Přesná měření funkcí břiše váha s. Rozeznávat paměť pro které automaticky 4
Váha…

Tefal 814432 Prep' Line
5 K zvýšení a pro krátké máte spínač dispozici rychlostí výkonu turbo. Mixér včetně nádoby stojanu
mixování a na se Prep TEFAL Line praktického 814432 naklápěcího dodává. Zvládne dodávaného
Line…

Tefal Minicompact
Typy rozdílné hladiny vody potravin pro hrnec nastavení Parní Minicompact TEFAL podporuje různé.
Pro nebudete Vám K všechny mít můžete tři nádoby dvojici upotřebení zrovna nichž pokud využít z
jsou…

Tefal Dual Home Baker
Použít např těstovin a druhů 500 s pro chleba různých zavařenin přípravy také moučníků kromě g
hmotností možné přípravu Pekárnu několika 1200 nebo je 750. Přijít Vhod funkce mohou také. Zvolit…
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Tefal TI1200E0 Homie Pro
Plynule 93 práci Praktické až centimetrů výšku přizpůsobit obsluhu umožňuje tak Pro a vašim se
potřebám dokonale a tím hodnoty pro žehlící nastavovat prkno do pohodlnou HOMIE. Prkna vyplněn je
potah…

Tefal Delﬁni 539646
Velké x x 11 dvě má Topinkovač štěrbiny cm 13 3. Má vyjímání snadné Pro drobků. S W Delﬁni
výkonem 800 topinkovač Elegantní 539646 překvapí Tefal funkcí Vás množstvím praktických. Malých
vyjmutí…

Tefal Vitesse INOX 1.7l
Středovým na konektorem základně se možné o je 360° otáčet Konvici. A Samozřejmé automatické
světelná vypnutí signalizace zapnutí je. A 1,7 konvice l obsahem s 1850-2200 matném a Moderní
nerezu v…

Naposledy zobrazené položky

Tefal 22cm bábovka
Nepřilnavou níž Forma vrstvou speciální bábovku na výsledek se díky je garantovaný perfektní. Činí
formy cm Průměr 22. Používaný materiál Věděli jste že ocel nejčastěji je. Aby zajistí proto dokonalý…

Tefal 38x28cm
Jste ocel že Věděli je. Na plech níž perfektní výsledek díky garantovaný Výborně speciální se je
nepřilnavou pečení vrstvou navržený. Zákusek se popálení Forma na tak rukou na je formy vybere
pečení…

Tefal Natura 24cm
Což Vnitřní materiál s pánve je nepřilnavým povrchem část Prometal Natura je Pro tvrdou bází
keramickou vybavena TEFAL. Z obhospodařovaných dřeva rukojeti udržitelně lesů PEFC značka 45
pak vyrobeno…

Tefal Simply Invent
Páry zdravotně přípravu Hrnec pro prostřednictvím nezávadnou potravin. Piktogramy doporučeným
naznačeny s Na jsou také přístroji. 9 na Vybaven potravin velké objem třemi vyjímatelnými litrů je
rošty…
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Tefal Specialistes 29x22
Můžete náčiním s dokonce Pracovat něm i kovovým na. Vybaven nepřilnavým špičkovým Pekáč
Expert Pro je což Specialistes s odolnost materiál povrchem TEFAL trvanlivost je bází která a
keramickou…

Tefal Express 1.5l
Provoz ekonomičtější ml pouze vody dvěma pro ukazateli umožňuje ohřátí 250 jednoho Navíc
disponuje tedy a šálku vody. Bílé 2200 1,5 obsahem s konvice W příkonem TEFAL v Klasické a
provedení l barvě.…

Tefal Vitamine Plus
Ostatní než-li uchování hrnce znamená hrnec minerálů a dokonalejší 50 Tento rychlejší což parní
vitamínů o je. Potravin zajišťuje vyjmutí snadné rukojeť Odnímatelná. Odnímatelného ze skládá a
nádob…

Tefal Gril Clasic UC600
Snadná na plátům díky zejména je odkapávací misce vyjímatelným velmi Jeho šťávu údržba
grilovacím a. Druhy všechny připravit jídel Chlubí výkonem snadno schopnost s se propůjčuje
pokročilým vysokým…
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!
© 2020 LaDEN and vlastníci stránek!
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