
Set de 6 vase Duetto G719S674

2 în 1 pentru sesiuni de gătit ușoare și fără griji!

Petrece mai puțin timp în bucătărie și mai mult cu cei dragi datorită setului de oale Tefal Duetto! Acesta este confecționat din inox de calitate
premium, proiectat special pentru utilizare de lungă durată și dispune de capace inteligente pentru strecurare și margini pentru turnare ce
garantează gătire ușoară și curățare rapidă. De asemenea, Tefal Duetto beneficiază de capace de sticlă pentru monitorizare ușoară și preparare
perfectă a rețetelor tale favorite pentru întreaga familie în fiecare zi!
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Setul de 6 piese Tefal Duetto: 2 în 1 pentru sesiuni de gătit ușoare și fără griji!

Tefal Duetto este gama de oale din inox multifuncționale ce te vor ajuta să economisești timp în bucătărie și să petreci mai
mult timp alături de cei dragi. Vasele sunt confecționate din inox de calitate premium, rezistent la rugină, acestea beneficiază
de o garanție de 10 ani asigurând astfel robustețe și durabilitate o perioadă îndelungată. Duetto dispune de margini pentru
turnare, setul fiind compus din 3 cratițe de dimensiuni diferite, toate acestea având capace pentru strecurare proiectate
special cu orificii mari pe o singură parte pentru a strecura pastele și orificii mici pe cealaltă parte pentru strecurarea orezului.
Rezultatul este unul singur și anume sesiuni de gătit fără griji și curățare rapidă! Gradațiile de la interiorul vasului oferă o
dozare perfectă a ingredientelor pentru rezultate delicioase, în timp ce mânerele nituite oferă o priză perfectă și siguranță
îmbunătățită. Designul elegant al vaselor Tefal Duetto oferă un plus de eleganță bucătăriei tale, iar capacele de sticlă oferă o
monitorizare ușoară a preparatelor tale. De asemenea, vasele sunt compatibile cu toate sursele de căldură, inclusiv plitele cu
inducție pentru sesiuni de gătit perfecte!

Set de 6 piese TEFAL Duetto G719SA74

• Setul de vase este ideal pentru a prepara rețetele tale favorite pentru întreaga familie precum paste, orez, rețete ce necesită
fierbere și sosuri fine;
• Vase de calitate premium cu design robust și sigur, ce nu se vor deteriora în timp;
• Acestea sunt proiectate special cu margini pentru turnare și capace pentru strecurare ușoară;
• Mânere nituite ce oferă o siguranță îmbunătățită și utilizare de lungă durată;
• Gradații la interiorul vasului pentru dozare perfectă a ingredientelor;
• Compatibilitate cu toate sursele de căldură, inclusiv plitele cu inducție.



BENEFICII PRODUS

Inox de calitate premium

Stăpânește artele gătitului datorită garanției de 10 ani pentru inoxul de calitate premium ce-ți va oferi rezultate
perfecte pentru o perioadă lungă de timp.

Capac de strecurare și margini pentru
turnare

Vasele dispun de un capac proiectat special 
ce include orificii de strecurare și margini
pentru turnare, toate acestea pentru ca tu să
te poți bucura de sesiuni de gătit fără griji.

Mânere nituite

Acestea oferă o siguranță îmbunătățită și
utilizare de lungă durată.

Gradații inteligente pentru măsurare

Acestea oferă o dozare perfectă a 
ingredientelor pentru rezultate delicioase de 
fiecare dată.

Capac de sticlă

Acesta oferă o monitorizare optimă a 
preparatului tău pentru sesiuni de gătit fără
griji.



BENEFICII PRODUS

Compatibilitate cu sursele de căldură

Vasele Tefal Duetto sunt compatibile cu toate
sursele de căldură, inclusiv plitele cu inducție.

Tefal, Nr.1 la nivel mondial*

Tefal este liderul mondial în vânzarea la 
categoria articolelor de bucătărie.
*Studiu independent cu date din 2016, 
valoare vânzărilor pe brand, categoria
articolelor de bucătărie.



CARACTERISTICI PRODUS

➢ Material Oţel inoxidabil

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

➢ Compatibil cu cuptorul Da, până la 250°C (cu excepția capacului din sticlă)

➢ Compatibil cu mașina de spălat vase Da

➢ Înveliș/finisaj interior Oţel inoxidabil lucios

➢ Înveliș/finisaj exterior Oţel inoxidabil polişat

➢ Margine pentru turnarea lichidelor Da

➢ Tip de mâner Fix

➢ Garanție 10 ani

➢ Material capac Sticlă

➢ Ţara de origine China


