
 
100% gemakkelijk om schoon te maken

100% gemakkelijk om schoon te maken

Met de Easy Plus hapjespan creëer je heerlijke gerechten zonder moeite. De pan is volledig
bedekt in een anti-aanbaklaag, inclusief de vlambeschermer. Daarom maak je de pan binne

. Dankzij de hoogwaardige anti-aanbaklaag metn een mum van tijd schoon
Titanium-deeltjes en de kwalitatieve diffusiebodem, blijven je ingrediënten niet plakken aan
de bodem en worden ze gelijkmatig gaar. De Thermo-Signal™ in de bodem van de
anti-aanbakpan laat je weten wanneer de pan de  heeft bereikt. Zo blijvenjuiste temperatuur
texturen, kleuren en smaken behouden en behaal je keer op keer perfect resultaat.
Producteigenschappen:

Inclusief Thermo-Signal™ voor perfecte resultaten door bakken op de juiste
temperatuur
Gemakkelijk schoon te maken doordat de pan volledig is bedekt met
anti-aanbaklaag
Ideaal voor eenpansgerechten en grote hoeveelheden
Duurzame anti-aanbaklaag versterkt met Titanium voor extra krasvastigheid
100% veilige anti-aanbaklaag: 0% PFOA, 0% lood, 0% cadmium
Pan is recyclebaar en daardoor milieuvriendelijk
Geschikt voor alle warmtebronnen, inclusief inductie
Gemaakt in Frankrijk

 

Tefal Easy Plus B5713223 hapjespan 24 cm

Inclusief Thermo-Signal™ voor perfecte resultaten door
bakken op de juiste temperatuur
Gemakkelijk schoon te maken doordat de pan volledig is
bedekt met anti-aanbaklaag
Ideaal voor eenpansgerechten en grote hoeveelheden
Duurzame anti-aanbaklaag versterkt met Titanium voor extra
krasvastigheid
100% veilige anti-aanbaklaag: 0% PFOA, 0% lood, 0%
cadmium*
Pan is recyclebaar en daardoor milieuvriendelijk
Geschikt voor alle warmtebronnen, inclusief inductie
Gemaakt in Frankrijk

* Strengere controles dan die vereist worden door de huidige
regelgeving rondom contact met levensmiddelen. Product bevat
geen lood of Cadmium (geen Pb, geen Cd), ook niet in de
antiaanbaklaag. Geen migratie op een meetniveau van 0,005 mg/kg.
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100% gemakkelijk om
schoon te maken

100% Veilige coating Thermo-Signal™ voor
perfecte resultaten

Geschikt voor alle
warmtebronnen, behalve
inductie

De pan is volledig bedekt in
een coating, waardoor het
schoonmaken in een mum
van tijd gebeurt.

0% PFOA, 0% lood, 0%
cadmium*
* Strengere controles dan die
vereist worden door de
huidige regelgeving rondom
contact met levensmiddelen.
Product bevat geen lood of
Cadmium (geen Pb, geen Cd),
ook niet in de
antiaanbaklaag. Geen
migratie op een meetniveau
van 0,005 mg/kg.

De Thermo-Signal™ in de
bodem van de pan geeft aan
wanneer de ideale
baktemperatuur is bereikt.
Op deze temperatuur blijven
texturen, kleuren en smaken
behouden. Voor heerlijke,
smaakvolle maaltijden, elke
dag weer!

Geschikt voor alle
warmtebronnen (gas,
elektrisch, keramisch,
halogeen), behalve inductie.

Ideaal voor
eenpansgerechten

Uitstekende hitteverdeling Duurzame coating Ergonomische handgreep

Dankzij de hoge rand is deze
pan ideaal voor grote
hoeveelheden en
eenpansgerechten

De hitte wordt gelijkmatig
verdeeld over de bodem
zodat de ingrediënten
gelijkmatig worden
gebakken.

De hoogwaardige coating
gaat extra lang mee dankzij
de versteviging met
Titanium-deeltjes.

De ergonomische handgreep
zorgt voor meer comfort
tijdens het bakken.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

1319
Productgroep HAPJESPAN

Afmeting [24 CM]

Materiaal ALUMINIUM

Warmtebron GAS - ELEKTRISCH - KERAMISCH - HALOGEEN

Vaatwasmachinebestendig JA

Afwerking binnenzijde ANTI-AANBAKLAAG

Benaming van coating/laag binnenkant TITANIUM

Afwerking buitenzijde ANTI-AANBAKLAAG

Gietrand JA

Type handgreep VAST

[Heat Indicator] JA
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Thermo-Spot JA


