
Tigaie Simply Clean de 26 cm B5670553

100% ușor de curățat

Toată lumea știe că preparatele delicioase au nevoie de timp pentru a fi gătite, dar curățatul nu ar trebui. Tigaia Tefal Simply Clean a fost proiecatată
special pentru a-ți face ziua mai ușoară, cu un înveliș antiaderent ce garantează o alunecare perfectă și curățare ușoară.
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Tigaia Tefal Simply Clean: 100% ușor de curățat

Tigaia Tefal Simply Clean oferă rezultate perfecte fără efort. Aceasta dispune de un înveliș antiaderent atât la interior, cât și la
exterior, ce împreună cu protecția de la nivelul mânerului, oferă o curățare ușoară de fiecare dată. Învelișul din Titan este
foarte rezistent la zgârieturi, în timp ce baza oferă o difuzie optimă a căldurii pe întreaga suprafața a vasului pentru preparate
perfect gătite. Fie că vei găti în fiecare zi pentru membrii familiei, sau pentru mesele din weekend alături de invitați, forma
suficient de adâncă îți va permite să prepari o cantitate suficientă pentru toată lumea cu un minim de efort.

Tigaie TEFAL Simply Clean de 26 cm B5670553

• Proiectat și confecționat în Franța
• Învelișul antiaderent permite o curățare ușoară
• Funcții avansate pentru sesiuni de gătit ușoare
• Difuzie optimă a căldurii pe întreaga suprafață a vasului pentru preparate delicioase
• Indicatorul Thermo-Signal™ devine roșu intens atunci când tigaia a atins temperatura optimă pentru gătit.



BENEFICII PRODUS

100% ușor de curățat atât la interior cât și la exterior

Tigaia dispune de un înveliș antiaderent atât la interior, cât și la exterior. Acesta, împreună cu protecția
de la nivelul mânerului, oferă o curățare ușoarî de fiecare dată.

THERMO-SIGNAL™

THERMO-SIGNAL™ devine roșu intens atunci 
când tigaia atinge temperatura ideală pentru 
gătit. Acesta garantează: cea tamai bună 
textură, cea mai bună culoare, cea mai bună 
aromă pentru meniuri delicioase în fiecare zi .

Înveliș antiaderent

Simple dispune de un înveliș antiaderent 
foarte rezistent la zgârieturi datorită structurii 
sale consolidate cu Titan.

Înveliș antiaderent 100% sigur

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

Formă adâncă

Ideală pentru a găti pentru întreaga familie în 
fiecare zi.



BENEFICII PRODUS

Bază Diffusion

Aceasta asigură o difuzie optimă a căldurii pe 
întreaga suprafață a tigăii pentru rezultate 
perfecte de fiecare dată.

Mâner ergonomic

Acesta oferă confort sporit în timpul sesiunii 
de gătit.

Compatibilitate cu sursele de căldură

Simple este compatibilă cu toate sursele de 
căldură, cu excepția plitelor cu inducție.

Confecționat în Franța

Vasele din gama Simple sunt proiectate și 
fabricate în Franța.

Tefal, Nr. 1 la nivel mondial*

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



CARACTERISTICI PRODUS

➢ Familie de produse Tigaie

➢ Dimensiune 26 cm

➢ Material Aluminiu

➢ Sursă de căldură Gaz, electric, ceramic, halogen

➢ Compatibil cu mașina de spălat vase Da

➢ Înveliș/finisaj interior Antiaderent

➢ Tip înveliş interior Titanium

➢ Înveliș/finisaj exterior Antiaderent

➢ Margine pentru turnarea lichidelor Doar oalele

➢ Tip de mâner Fix

➢ [Heat Indicator] Da

➢ Thermo-Spot (indicator de temperatură) Da

➢ Ţara de origine Franța


