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CLIPSOMINUT' PERFECT P4620733

Benefity:

• System kontroli gotowania z aktywacją odliczania
• Gotowanie do 2 razy szybciej (w porównaniu do czasu przygotowania potraw

w garnku TEFAL®)
• Praktyczność: o 30% lżejsza konstrukcja (w porównaniu do Clipso®+ o

zbliżonej pojemności)
• Możliwość mycia w zmywarce (oprócz zaworu, systemu kontroli gotowania i

uszczelki)
• Naczynie ze stali nierdzewnej - 10-letnia gwarancja

Opis produktu:

Szybkowar ClipsoMinut'® Perfect to łatwe i szybkie rozwiązanie dające
perfekcyjne rezultaty. Mięso, ryby, warzywa, a nawet desery - ClipsoMinut'®
Perfect pomoże w przygotowaniu wszystkich rodzajów dań, do dwóch razy
szybciej*. Jego konstrukcja ze stali nierdzewnej jest objęta 10-letnią gwarancją,
a naczynie jest o 30% lżejsze niż standardowy szybkowar. Ten szybkowar to
idealny wybór dla całej rodziny. Szybkowar łatwo się otwiera i zamyka jedną
ręką. Jest on także wyposażony w system kontroli gotowania z aktywacją
odliczania, które rozpoczyna się automatycznie po osiągnięciu odpowiedniej
temperatury i informuje o zakończeniu pracy, a tym samym znika element
niepewności w gotowaniu.

Więcej o produkcie:

System kontroli gotowania z funkcją aktywacji
odliczania.
Dzięki systemowi kontroli gotowania z funkcją
aktywacji odliczania możliwa jest idealna kontrola
czasu i temperatury gotowania. Wyposażony we
wbudowany czujnik system kontroli gotowania
automatycznie rozpoczyna odliczanie w momencie
osiągnięcia idealnej temperatury i daje znać, gdy
potrawa jest już gotowa.

 

SZYBKOŚĆ
Czas przygotowania potraw do dwóch razy krótszy*
*w porównaniu z czasem przygotowania potraw w
garnku Tefal®

 

Cechy produktu:
Nazwa CLIPSOMINUT'

PERFECT
Referencja P4620733
EAN 3045380012387
Pojemność garnka (liczba osób) 4/6
Ilość programów gotowania 1
Liczba zabezpieczeń 5
Paletyzacja 1/32
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PRAKTYCZNOŚĆ
Jest o 30% lżejszy niż Clipso®+ o zbliżonej
pojemności

 

ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA
Łatwy system otwierania szybkowaru

 

ZACHOWANIE WITAMIN
Zachowuje do 80% witaminy C*
*w ClipsoMinut w porównaniu z gotowaniem brokułów
w garnku Tefal®

 

SYSTEM PIĘCIU ZABEZPIECZEŃ 5-SECURITY
5-Security zapewnia maksymalne bezpieczeństwo
kontroli ciśnienia szybkowaru

 

GWARANCJA TRWAŁOŚCI
Naczynie ze stali nierdzewnej z dziesięcioletnią
gwarancją

 


