
Cuțitul bucătarului de 16.5 cm Ever Sharp 
K2569004

Întotdeauna ascuțit, zi după zi!

Pentru că prepararea unei mese delicioase începe cu un cuțit bun... Descoperă cuțitul bucătarului de 16.5 cm Tefal Ever Sharp cu un suport dedicat
ce-ți va păstra lama cuțitului ascuțită pentru o tăiere eficientă și fără efort de fiecare dată.
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Cuțitul bucătarului Tefal Ever Sharp: Întotdeauna ascuțit, zi după zi!

• Cuțitul bucătarului cu un suport inovativ și exclusiv, cu Tehnologia Dual Pivot și sistem de ghidare a lamei, pentru o lamă
ascuțită înainte și după utilizare

• Cuțitul ideal pentru utilizare de zi cu zi – tăiat, feliat, tocat toate tipurile de ingrediente
• Sistem de blocare pentru depozitare sigură a lamei
• Inox de înaltă calitate pentru rezistență sporită și performanțe excelente de tăiere
• Ideal pentru orice bucătărie, cu depozitare sigură pe blat sau în sertar

Datorită tehnologiei exclusive de ascuțire*, Tefal Ever Sharp dispune de un suport de depozitare cu sistem de ascuțire a 
lamei încorporat, astfel că lama va fi întotdeauna ascuțită pentru fiecare utilizare. Suportul vine cu un sistem inteligent
de blocare a cuțitului, ce poate fi acționat apăsând pe mâner și un sistem de protecție a degetelor pentru protecție
sporită și utilizare ușoară. Ever Sharp este confecționat din inox de proveniență germană pentru performanțe de lungă
durată, astfel, cuțitul bucătarului de 16.5 cm este ideal pentru a prepara o varietate de rețete și poate fi depozitat în
siguranță pe blatul de bucătărie sau în sertar.

Cuțitul bucătarului Tefal Ever Sharp de 16.5 cm K2569004



PRODUCT BENEFITS

Întotdeauna ascuțit, zi după zi

Descoperă suportul inovativ cu Tehnologia Dual Pivot și sistem de ghidare a lamei pentru a ascuți lamei
la unghiul perfect înainte și după fiecare utilizare.

Pentru toate tipurile de ingrediente

Taie, feliază și toacă perfect orice ingredient 
cu un cuțit versatil ideal pentru prepararea 
meselor în fiecare zi.

Inox german

Lama de înaltă calitate este confecționată din 
inox german și garantează rezistență și 
performanțe înalte de tăiere.

Tehnologie sigură

Sistemul inteligent de blocare menține cuțitul 
bine poziționat în suport.

Ușor de curățat

Carcasa suportului este detașabilă, baza și 
lama pentru ascuțire fiind ușor de curățat cu 
o perie, în timp ce orificiile asigură o aerisire 
și uscare rapidă.



PRODUCT BENEFITS

Priză confortabilă

Mânerul cuțitului oferă o priză perfect pentru 
confort sporit în utilizare.

Design atractiv

Carcasa transparentă și designul atractiv 
permit cuțitului Ever Sharp să fie depozitat 
atât pe blatul de bucătărie, cât și în sertar, 
alături de restul ustensilelor.


