
 
Start je bakavontuur!

Oh My Cake van Tefal: Helpt je bakken!

Met de Oh My Cake van Tefal zul je al je vrienden verassen. Van heerlijke cakes tot aan
fotowaardige taarten, met deze compacte staande mixer is het allemaal binnen handbereik.
Het apparaat heeft een vermogen van 300W en de mengkom heeft een ruime inhoud van
4L. De gardes en mengkom draaien tijdens het mixen tegelijkertijd. Hierdoor wordt elk deel
van de kom bereikt, voor een snel, glad en gelijkmatig resultaat. De Oh My Cake past met
gemak in iedere keuken, dankzij het compacte design. Dankzij de 5 snelheden en de
turbofunctie vind je altijd de juiste mengsnelheid en bereid je een breed scala aan heerlijke
recepten. Met de gardes en deeghaken bereid je zowel opgeklopt eiwit en luchtige
slagroom, als stevig deeg voor pizza’s. Bovendien zijn alle accessoires
vaatwasmachinebestendig voor een snelle en eenvoudige reiniging.

 

Tefal Oh My Cake QB1108 keukenmachine

BAKKEN WORDT EENVOUDIG: Deze staande mixer is perfect
voor het maken van veel vershillende heerlijke taarten, cakes
of andere recepten op basis van deeg.
GELIJKMATIGE RESULTATEN: De gardes en mengkom
draaien tijdens het mixen tegelijkertijd. Hierdoor wordt elk
deel van de kom bereikt, voor een snel, glad en gelijkmatig
resultaat.
GEMAK: 300W vermogen en een kom met een ruime inhoud
van 4L. De kom draait automatisch.
COMPACT DESIGN: Deze staande mixer past met gemak in
iedere keuken, de Oh My Cake past zelfs op een A4'tje.
REPAREERBAAR PRODUCT: Tefal biedt alle technische
reserveonderdelen voor bijna het gehele productassortiment
gedurende gemiddeld 10 jaar na aankoop.
5 SNELHEDEN: Dankzij de 5 snelheden en de turbofunctie
vind je altijd de juiste mengsnelheid en bereid je een breed
scala aan heerlijke recepten
2 GARDES: Gemaakt van hoogwaardig RVS, voor het maken
van licht of luchtig beslag.
2 DEEGHAKEN: Gemaakt van hoogwaardig RVS, voor het
maken van steviger deeg.
EENVOUDIGE REINIGING: Vaatwasserbestendige accessoires
voor snelle en eenvoudige reiniging.
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Bakken wordt eenvoudig Gelijkmatige resultaten Eenvoudig in gebruik Compact

Met de Oh My Cake maak je -
dankzij de bijgeleverde
accessoires en de perfecte
snelheidsregeling -
eenvoudig veel verschillende
taarten, cakes of andere
recepten op basis van deeg.

De gardes en mengkom
draaien tijdens het mixen
tegelijkertijd. Hierdoor wordt
elk deel van de kom bereikt,
voor een snel, glad en
gelijkmatig resultaat.

De royale roestvrijstalen kom
van 4 liter is perfect voor het
bereiden van recepten voor
het hele gezin. De gardes en
de kom draaien automatisch,
waardoor deze mixer al het
werk voor je uit handen
neemt.

Dankzij het compacte design
past het apparaat met gemak
in iedere keuken, de Oh My
Cake past zelfs op een A4'tje.

5 snelheden Repareerbaar product 2 gardes en 2 deeghaken 300 Watt vermogen 

Dankzij de 5 snelheden en de
turbofunctie vind je altijd de
juiste mengsnelheid en
bereid je een breed scala aan
heerlijke recepten.

Tefal biedt alle technische
reserveonderdelen voor bijna
het gehele
productassortiment
gedurende gemiddeld 10 jaar
na aankoop, dankzij de meer
dan 6500 reperatiecentra
wereldwijd.

Hoogwaardige RVS gardes
voor het bereiden van perfect
opgeklopt eiwit of luchtig
slagroom. Hoogwaardige
RVS deeghaken voor het
zwaardere deeg, zoals brood-
of pizzadeeg.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Vermogen 300 W

Snelheidsinstellingen 5

Pulsestand JA

Brooddeeg [0.8 kg]

Deeg voor gebak 1 kg

Totale inhoud van de kom (l) 4 L

Materiaal van de kom Geborsteld roestvrij staal

Deeghaak Metaal

Garde Ja

Kleur Zwart


