Formă de copt PerfectBake de 28 cm
J5547302

Secretul prăjiturilor perfecte zi de zi!
Confecționată din materiale de înaltă calitate pentru utilizare îndelungată, forma de copt Tefal PerfectBake asigură o preparare perfectă și
performanțe de lungă durată. Obține rezultate optime datorită învelișului antiaderent Bake+ ce asigură o desprindere perfectă a preparatelor tale
preferate. De asemenea, forma este ușor de curățat pentru confort sporit.
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Forma de copt Tefal PerfectBake: Secretul prăjiturilor perfecte zi de zi!
Forma de copt Tefal PerfectBake face parte dintr-o gamă confecționată din materiale de înaltă calitate proiectată special
pentru rezultate perfecte în fiecare zi. Datorită învelișului antiaderent exclusiv, PerfectBake asigură o desprindere perfectă a
preparatului de fiecare dată pentru prăjituri delicioase. Forma de copt este confecționată 100% din aluminiu reciclat ce este
cu până la de 2 ori mai rezistent față de aluminiul tradițional pentru performanțe de top. De asemenea, Tefal PerfectBake
oferă o difuzie uniformă a căldurii pentru rezultate perfecte, în timp ce învelișul antiaderent garantează curățare ușoară în
fiecare zi.

Formă de copt TEFAL PerfectBake J5547302
• Secretul prăjiturilor perfecte zi de zi
• Desprindere ușoară datorită învelișului antiaderent exclusiv;
• Confecționată din materiale de înaltă calitate pentru o utilizare și performanțe de lungă durată;
• Învelișul antiaderent oferă curățare fără efort; Difuzie perfectă a căldurii pentru rezultate perfecte;
• Cu până la de 2 ori mai rezistentă datorită aluminiului 100% reciclat.

BENEFICII PRODUS

Performanțe în fiecare zi
Bucură-te de forma de copt ideală pentru utilizarea zilnică datorită învelișului antiaderent. Aceasta
dispune de o formă special concepută pentru desprindere fără efort a preparatelor tale.

Performanțe de lungă durată

Curățare ușoară pentru confort sporit

Descoperă formele de copt confecționate din
materiale de înaltă calitate, proiectate special
pentru performanțe de top în fiecare zi.

Forma de copt Tefal PerfectBake este ușor de
utilizat și curățat pentru confort sporit în
fiecare zi.

Rezistență înaltă și durabilitate

Înveliș antiaderent 100% sigur

Aluminiul reciclat este cu până la de 2 ori mai
rezistent față de cel clasic pentru o utilizare
de lungă durată.

Acesta nu conține substanțe precum: PFOA,
plumb sau cadmium. Produsele PerfectBake
sunt și prietenoase cu mediul înconjurător.

BENEFICII PRODUS
Tefal, nr.1 la nivel mondial*
Tefal este liderul mondial în vânzarea la
categoria articolelor de bucătărie.

CARACTERISTICI PRODUS
➢ Dimensiune

28 cm

➢ Culoare înveliş interior

Negru

➢ Culoare înveliş exterior (BO)

Maro

➢ Material

Aluminiu

➢ Ţara de origine

Franța

