
Tigaie Daily Chef de 28 cm G2730672

Înveliș antiaderent rezistent

Bucură-te de sesiuni de gătit mai ușoare ca niciodată datorită tigăii Tefal Daily Chef. Învelișul său antiaderent, atât la interior, cât și la exterior, oferă
o curățare ușoară și rezultate perfecte fără efort. Tehnologiile inovative aduc un plus de confort în utilizare, pentru ca tu să poți găti rețetele tale
favorite pentru cei dragi în fiecare zi.
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Tigaia Tefal Daily Chef: Rezistență sporită pentru sesiuni de gătit în fiecare zi

Cu tigaia Tefal Daily Chef, ia-ți la revedere de la curățatul dificil, ingrediente lipite și greu de curățat de pe vasul de gătit.
Învelișul antiaderent rezistă cu până la de 2 ori mai mult comparativ cu învelișul Titanium standard, oferind în același timp o
curățare ușoară. Tigaia îți va permite să prepari rețetele tale favorite, fără adaos de grăsime, în timp ce structura sa cu
greutate redusă și mânerul ergonomic garantează confort sporit în utilizare. Baza inovativă Tefal Thermo-Fusion™ oferă o
difuzie optimă a căldurii pe întreaga suprafață de gătire, în timp ce indicatorul de temperatură Thermo-Signal™ garantează
rezultate perfecte de fiecare dată.

Tigaie TEFAL Daily Chef de 28 cm G2730672

• Înveliș antiarederent Titanium Pro, ce rezistă cu până la de 2 ori mai mult față de învelișul antiaderent Titanium standard
• Înveliș 100% sigur, confecționat din materiale ce nu conțin PFOA, cadmiu sau plumb
• Baza Thermo-Fusion™ asigură o difuzie optimă a căldurii pe întreaga suprafață a tigăii
• Indicatorul Thermo-Signal™ devine roșu intens atunci când tigaia a atins temperatura ideală pentru gătit, garantând astfel

rezultate perfecte de fiecare dată
• Forma ideală pentru a găti orice tip de preparat– fripturi suculente, somon fraged, legume sotate și multe altele
• Confecționată în Franța folosind materiale de înaltă calitate
• Compatibilitate cu toate sursele de căldură, inclusiv plitele cu inducție



BENEFICII PRODUS

Înveliș antiaderent ultra rezistent

Acesta rezistă cu până la de 2 ori mai mult față de învelișul Titanium standard datorită structurii sale și
a stratului protector consolidat cu particule de titan.

Înveliș antiaderent 100% sigur

Acesta nu conține substanțe precum: PFOA, 
plumb sau cadmiu. Produsele Tefal Daily Chef 
sunt prietenoase cu mediul înconjurător.

Thermo-Signal™

Acesta devine roșu intens atunci când tigaia
atinge temperatura ideală pentru gătit, 
garantând astfel textura, gustul și culoarea
perfectă pentru mese delicioase în fiecare zi.

Thermo-Fusion™

Tigaia dispune de baza Thermo-Fusion™ ce
garantează o difuzie perfectă a căldurii pe 
întreaga suprafață de gătire pentru rezultate
perfecte de fiecare dată.

Formă ideală

Concepută special pentru a transfera
preparatul în farfurie cu ușurință.



BENEFICII PRODUS

Compatibilitate cu sursele de căldură

Daily Chef este compatibilă cu toate sursele
de căldură, inclusiv plitele cu inducție.

Curățare ușoară

Vasul este ușor de curățat datorită învelișului
antiaderent atât la exterior, cât și la interior.

Confecționat în Franța

Daily Chef a fost proiectat și confecționat în
Franța, folosind materiale de înaltă calitate.

Tefal, nr.1 la nivel mondial*

Tefal este liderul mondial în vânzarea la 
categoria articolelor de bucătărie.
*Studiu independent cu date din 2019, 
valoarea vânzărilor pe brand, categoria
articolelor de bucatarie.



CARACTERISTICI PRODUS

➢ Familie de produse Tigaie

➢ Dimensiune 28 cm

➢ Material Aluminiu

➢ Sursă de căldură Inducție, gaz, electric, ceramic, halogen

➢ Compatibil cu cuptorul Până la 175°C

➢ Tip înveliş interior Titanium Pro

➢ Înveliș/finisaj interior Antiaderent

➢ Thermo-Spot (indicator de temperatură) DA

➢ Culoare înveliş exterior Roșu

➢ Margine pentru turnarea lichidelor DA

➢ Tip de mâner Fix

➢ Tip de bază Tehnologie cu inducţie

➢ Culoare mâner Roșu

➢ Ţara de origine Franța



Tigaie Wok Daily Chef de 28 cm G2731972

Înveliș antiaderent rezistent

Bucură-te de sesiuni de gătit mai ușoare ca niciodată datorită tigăii wok Tefal Daily Chef. Învelișul său antiaderent, atât la interior, cât și la exterior,
oferă o curățare ușoară și rezultate perfecte fără efort. Tehnologiile inovative aduc un plus de confort în utilizare, pentru ca tu să poți găti rețetele
tale favorite pentru cei dragi în fiecare zi.
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Tigaia Wok Tefal Daily Chef: Rezistență sporită pentru sesiuni de gătit în fiecare zi

Cu tigaia wok Tefal Daily Chef, ia-ți la revedere de la curățatul dificil, ingrediente lipite de tigaie și greu de curățat de pe vasul
de gătit. Învelișul antiaderent rezistă cu până la de 2 ori mai mult comparativ cu învelișul Titanium standard, oferind în același
timp o curățare ușoară. Tigaia îți va permite să prepari rețetele tale favorite, fără adaos de grăsime, în timp ce structura sa cu
greutate redusă și mânerul ergonomic garantează confort sporit în utilizare. Baza inovativă Tefal Thermo-Fusion™ oferă o
difuzie optimă a căldurii pe întreaga suprafață de gătire, în timp ce indicatorul de temperatură Thermo-Signal™ garantează
rezultate perfecte de fiecare dată.

Tigaie wok TEFAL Daily Chef de 28 cm G2731972

• Înveliș antiarederent Titanium Pro, ce rezistă cu până la de 2 ori mai mult față de învelișul antiaderent Titanium standard
• Înveliș 100% sigur, confecționat din materiale ce nu conțin PFOA, cadmiu sau plumb
• Baza Thermo-Fusion™ asigură o difuzie optimă a căldurii pe întreaga suprafață a tigăii
• Indicatorul Thermo-Signal™ devine roșu intens atunci când tigaia a atins temperatura ideală pentru gătit, garantând astfel

rezultate perfecte de fiecare dată
• Confecționată în Franța folosind materiale de înaltă calitate
• Compatibilitate cu toate sursele de căldură, inclusiv plitele cu inducție



BENEFICII PRODUS

Înveliș antiaderent ultra rezistent

Acesta rezistă cu până la de 2 ori mai mult față de învelișul Titanium standard datorită structurii sale și
a stratului protector consolidat cu particule de titan.

Înveliș antiaderent 100% sigur

Acesta nu conține substanțe precum: PFOA, 
plumb sau cadmiu. Produsele Tefal Daily Chef
sunt prietenoase cu mediul înconjurător.

Thermo-Signal™

Acesta devine roșu intens atunci când tigaia
atinge temperatura ideală pentru gătit, 
garantând astfel textura, gustul și culoarea
perfectă pentru mese delicioase în fiecare zi.

Thermo-Fusion™

Tigaia dispune de baza Thermo-Fusion™ ce 
garantează o difuzie perfectă a căldurii pe 
întreaga suprafață de gătire pentru rezultate 
perfecte de fiecare dată.

Formă ideală

Forma adâncă a tigăii îți va permite să gătești
toate rețetele tale favorite.



BENEFICII PRODUS

Compatibilitate cu sursele de căldură

Daily Chef este compatibilă cu toate sursele 
de căldură, inclusiv plitele cu inducție.

Curățare ușoară

Vasul este ușor de curățat datorită învelișului 
antiaderent atât la exterior, cât și la interior.

Confecționat în Franța

Daily Chef a fost proiectat și confecționat în 
Franța, folosind materiale de înaltă calitate.

Tefal, nr.1 la nivel mondial*

Tefal este liderul mondial în vânzarea la 
categoria articolelor de bucătărie.
*Studiu independent cu date din 2019, 
valoarea vânzărilor pe brand, categoria
articolelor de bucatarie.



CARACTERISTICI PRODUS

➢ Familie de produse Tigaie wok

➢ Dimensiune 28 cm

➢ Material Aluminiu

➢ Sursă de căldură Inducție, gaz, electric, ceramic, halogen

➢ Compatibil cu cuptorul Până la 175°C

➢ Tip înveliş interior Titanium Pro

➢ Înveliș/finisaj interior Antiaderent

➢ Thermo-Spot (indicator de temperatură) DA

➢ Culoare înveliş exterior Roșu

➢ Tip de mâner Fix

➢ Tip de bază Tehnologie cu inducţie

➢ Culoare mâner Roșu

➢ Ţara de origine Franța


