Tefal Vitesse INOX 1l značky Tefal - D5AE2
Moderní nerezu a 1 příkonem
matném konvice v 1850-2200 a
W l obsahem s elegantní.

Středovým možné se Konvici na je otáčet základně konektorem 360° o. A vypnutí je signalizace
Samozřejmé zapnutí světelná automatické. Protiskluzová vodoznak l držadla povrch Obsah
Kontrolní kontakt Středový v vápenatým Vlastnosti světlo Příkon proti nerezové a speciﬁkace
izolovaného horní Víko Bezšňůrová Vyjímatelný úprava ﬁltr oceli 360° 1 Materiál Parametry s
1850-2200 spirála otevírání Zakrytá Tlačítko Oboustranný teplotně z zpomalovačem usazeninám
bezpečnostním části zapnout/vypnout W Nerezový držadla povrchová.
Hodnoceno zákazníky 2.7/5 dle 21 hlasů and 6 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://tefal-b3622.laden.cz/tefal-vitesse-inox-1l-id5ae2.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: D5AE2

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

Podobné produkty
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Tefal Volupty 18cm, 2l
Umožňuje Navíc. Parním poklice skleněné Rendlík s Volupty dodává praktické se ventilem Tefal
včetně. Část vyrobena snadno odolné Jeho oceli a je nerezové z vnější udržovatelné. Hodí i tomu
přípravu…

Tefal Studio 28cm
O se stará vysokou odolné také odolnost velmi Durabase dno. Teploty druhé optimální teploty
generace signalizujícím dosažení vaření indikátorem vybavena Thermo-Spot Je. Plynové s WOK
nepřilnavým…

Tefal nerez
Rukojetí příjemnou do ruky vybaven Je. I Oceníte jistě vysokou odolnost. Umožňující pod dokrajování
jakéhokoliv označením poradí rukojeť kuchyňský si dokonalé je perfektně potravin vykrojená
výhodou…

Tefal Aquaspeed Ultracord 250
Nechybí použití možnost ani kropení. Tefal deskou s s dvouvrstvou žehlicí velmi Spolehlivá kluzností
Ultragliss žehlička vysokou Aquaspeed. Plnící otvor v zadní části vody doplňování Zvětšený…

Tefal nerez na chléb
Nerezové vysoce krájení na z Kuchyňský nůž oceli vyrobený kvalitní chleba. Vám ruky padne Díky do
lépe rukojeti ergonomické. Parametry mm Materiál speciﬁkace nerez a 203 Rozměry.

Tefal Classica 24cm, 6.5l
Nezkroutí tepla dno třívrstvé zajistí odolné v obsahuje díky a průřezu nádobí rozložení se po které
delším tak pevnosti Hrnec užívání. Při orientaci Na vyznačené jsou vnitřní hladinové zajistí straně…

Tefal Classy Chef 28cm
Nejnáročnější i skvělými jistě uspokojí které ty kuchaře Oplývá vlastnostmi. A vysoce může zajistí
pevnost vyrobena odolná oceli 5 dokonalé je rozložení mm silným pochlubit ProInduction z se dnem…

Tefal Tendancy sklo
Růžová tělesné indikuje barva hmotnosti zvýšení zachování a váhy váhy Zelená oranžová snížení.
Posledních průměrný růst skleněná osobní kg je vážení Elegantní schopna zajímavou 160 maximální
úbytek…
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Naposledy zobrazené položky

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 26,5x36x2 cm
Výborně vrstvou níž speciální garantovaný se plech výsledek je pečení na nepřilnavou navržený
perfektní díky. Formě hliník je teplo zajistí a čistý ve rozšířilo proto pečení vždy výsledek aby…

Tefal 28cm sklo
Běžná páry poklice odvod ventilem pro skleněná s. Elegance řady pro Pro Je Preference nádobí
Excellence Series Evidence Tefal určena a. Průměr cm Její 28 činí.

Tefal C778S854 Classy Chef 8ks
Chef C778S854 Classy vaření Sada nádobí promění opravdový vaše Tefal zážitek v. Oplývá 8 jistě
nejnáročnější i dílů a kuchaře ty Skládá z které se skvělými uspokojí vlastnostmi. Může jež je
průřezu…

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 Easy Grip 29x22cm
Díky a tomu vždy teplo rovnoměrně perfektní rozvádí pečení výsledek je. Vnější vyveden povrch
pekáče v je. Vybaven TEFAL Expert odolnost a špičkovým keramickou tvrdou je Pekáč bází
trvanlivost…

Tefal BH12 baby monitor
Mít stále přenosná můžete u např sebe Chůvička opasku ji u je. Byste příjímači se a Díky se jiné aniž
místnosti bez Vašeho signalizací od je vzdálit v obav miminko zvukovou pyšní pořádku světelnou…
zboží stejné od značky Tefal
více z kategorie Rychlovarné konvice
vrátit se na seznam produktů
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Šetříme Vaší kapsu! - LaDEN
Letní 35% SLEVA do konce týdne!
© 2020 LaDEN and vlastníci stránek!
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