
 
De voordelige, maar kwalitatieve inductie serie van Tefal voor makkelijk
koken, iedere dag weer

TEFAL LUMINENS 25 CM PANNEKOEKPAN: De kwalitatieve, maar voordelige Tefal inductie
serie voor makkelijk pannenkoeken bakken, iedere dag weer

De Luminens pannenkoekpan met de ijzersterke Tefal Intensy anti-aanbaktechnologie biedt
elke dag weer perfect gebruiksgemak. Door de lage rand is het draaien van pannenkoeken
een eitje en kun je snel en makkelijk pannenkoeken serveren. Ook het reinigen van de pan
is door de anti-aanbaklaag kinderspel! Geschikt voor alle warmtebronnen, inclusief
inductie. De Thermo-Spot® verzekert je van perfect bereide, smaakvolle maaltijden en zorgt
ervoor dat de structuur, kleur en voedingswaarden behouden blijven. Luminens is in
Frankrijk ontworpen en gemaakt.

 

Tefal Luminens C2651052 pannenkoekpan Ø25 cm

IJzersterke Tefal Intensy anti-aanbaklaag: ingrediënten
bakken niet aan en de pannenkoekpan is makkelijk te
reinigen,
Thermo-Spot® wordt volledig rood wanneer de pan de ideale
temperatuur voor het braden bereikt heeft. Hierdoor kook je
gezonder, want de structuur, kleur, smaak en
voedingswaarden blijven behouden
Geschikt voor alle warmtebronnen, inclusief inductie,
Makkelijk te reinigen door de anti-aanbaklaag aan de
buitenkant van de pan,
Gemaakt in Frankrijk. 

 

 

Luminens pannen
PANNENKOEKPAN - 25 CM

C2651052

INTENSY anti-aanbaklaag Thermo-Spot® Ideale vorm voor heerlijke
pannenkoeken

Geschikt voor de volgende
warmtebronnen: Alle
fornuizen + inductie

Verbeterde Intensy
anti-aanbaklaag: makkelijker
in gebruik en nog
eenvoudiger schoon te
maken

Thermo-Spot® wordt volledig
rood wanneer de pan de
ideale temperatuur voor het
braden bereikt heeft. Door op
de juiste temperatuur te
bakken, ben je verzekerd van
een perfecte textuur, kleur en
smaak voor heerlijke,
smaakvolle maaltijden, elke
dag weer. Daarnaast blijven
alle voedingswaarden
behouden.

Ideaal voor heerlijke
goudbruine pannenkoeken,
dankzij het grote
bakoppervlak en de lage rand

Geschikt voor alle
warmtebronnen (gas,
elektrisch, keramisch) +
inductie
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Anti-aanbaklaag aan de
buitenkant van de pan

Gemaakt in Frankrijk Tefal: Wereld #1 in
Kookgerei*

Ons motto: Gezond koken,
milieuvriendelijk denken.

Makkelijk te reinigen door de
anti-aanbaklaag aan de
buitenkant van de pan

Deze pannen zijn ontworpen
en vervaardigd in Frankrijk

Alleen Tefal gaat zo ver om u
perfecte kookresultaten te
garanderen. Nog een reden te
meer om voor Tefal te kiezen.

* Onafhankelijke jury
gegevens 2016, verkoop
merkwaarde, categorie
definitie kookgerei

Onze missie is om duurzame
producten te vervaardigen
die je voor lange tijd zal
gebruiken en die tegelijkertijd
het milieu beschermen
dankzij de recycleerbare
producten met een veilige
anti-aanbaklaag (geen PFOA,
geen lood, geen cadmium).

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productgroep PANNENKOEKENPAN

Afmeting 25 cm

Materiaal ALUMINIUM

Warmtebron INDUCTIE - GAS - ELEKTRISCH - KERAMISCH - HALOGEEN

Geschikt voor gebruik in de oven JA, TOT 175 °C

Vaatwasmachinebestendig ALLEEN DEKSELS & ACCESSOIRES

Benaming van coating/laag binnenkant INTENSY

Afwerking binnenzijde ANTI-AANBAKLAAG

Thermo-Spot JA

Afwerking buitenzijde ANTI-AANBAKLAAG

Kleur buitenzijde ZWART

Gietrand ALLEEN PANNEN

Type handgreep VAST


