
Van perfect grillen tot heerlijk bakken. Geniet van ontelbare
mogelijkheden voor snacks en bakgerechten met dit
accessoire.

Snacking- en Bakingaccessoire XA7278 Optigrill Elite XL
ACCESSOIRE BAKPLAAT VOOR OPTIGRILL XL

XA727810  

 

 Ontdek het OptiGrill XL-accessoire en geniet van allerlei snacks en bereidingen! Dit onder druk gegoten aluminium
blik geeft u snel en eenvoudig perfecte resultaten. Pizza's, bereidingen in de oven, van geroosterde groenten tot
knapperige frites, lasagnes, cakes, broodjes, enz. Laat uw creativiteit de vrije loop!

Bevestig het accessoire aan de OptiGrill XL en gebruik de manuele modus met vier temperatuurinstellingen om tal
van ingrediënten in de oven te bereiden, op te warmen, warm te houden of te braden! Met dit accessoire kan je
eenvoudig zoete of hartige bereidingen voor zes personen klaarmaken.

De hittebestendige handgrepen zorgen ervoor dat de gerechten eenvoudig naar de eettafel gebracht kunnen
worden. Je kunt het accessoire ook in de vaatwasser afwassen.
Geschikt voor gebruik met Optigrill+ XL en Optigrill Elite XL
(zie lijst met compatibele apparaten hieronder)
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PRODUCTVOORDELEN

Een grill en oven in één
Maak van de OptiGrill een oven en bak, verwarm, houd warm of braad een breed scala aan
heerlijke recepten. Geniet van alles, van gegratineerde groenten tot friet en zelfs desserts.

Makkelijk te gebruiken
Bevestig het accessoire in je OptiGrill en tover de Optigrill om te oven. Makkelijker kan niet!

Vaatwasserbestendig
Dankzij het vaatwasmachinebestendige design met anti-aanbaklaag is schoonmaken heel
eenvoudig. Plaats het accessoire gewoon in de vaatwasser!

Hittebestendige handgrepen
De hittebestendige handgrepen zorgen voor extra comfort en gemak, waardoor je de bakplaat
ook gemakkelijk kunt verplaatsen als deze heet is.
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productcompatibiliteit [Optigrill XL , Elite XL]

Kleur [BLACK]

Inclusief recepten Ja

Type accessoire [Snacking baking]

Plaat met anti-aanbaklaag Ja

Afmeting van de platen [36 x18,9cm cm]

Grilloppervlak [36 x18,9cm]

Vaatwasmachinebestendig - details [Dishwasher safe plates]

Land van herkomst China

LOGISTIEKE DATA CMMF : 7211004586

 EAN CODE Omdoos PCS / LAGEN LAGEN / PALLET PCS / PALLET PCS / CONTAINER

EAN ST : 3168437245863
EAN UC : 3168437245863

3 18 2 36
C20 : 792

C40 : 1 656
HQ4 : 1 656

UITGEPAKT PRODUCT VERPAKT PRODUCT STANDAARD PAKKET PALLET
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 520 x 225 x 100 (mm) 536 x 237 x 149 (MM) 565 x 254 x 464 (MM) 1 200 x 800 x 1 062 (MM)

gewicht 1,6 (kg) 2,4 (KG) 7,2 (KG) 107,4 (KG)


