
Accesoriu Snaking & Baking pentru OptiGrill XL
XA726870

Prepară toate rețetele tale preferate cu ușurință!

Accesoriul Snacking & Baking pentru OptiGrill XL oferă posibilitatea de a prepara o gamă variată de rețete gustoase! Prepară gustări dulci sau sărate
cu ușurință pentru 3-5 persoane. Coace, încălzește/reîncălzește sau prepară o gama variată de rețete datorită funcției manuale și a celor 4 trepte de
temperatură. Bucură-te de o varietate de de gustări și preparate de la pizza până la torturi.
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Prepară toate rețetele tale preferate cu ușurință!

Prepară rețetele tale preferate datorită noului accesoriu Snacking & Baking pentru OptiGrill+. Acesta este confecționat din
aluminiu și oferă rezultate de înaltă calitate rapid și ușor. Accesoriul trebuie doar introdus în OptiGrill+ și utilizând funcția
manuală poți coace, încălzi/reîncălzi sau prepara o varietate de rețete de gustări sărate sau dulci. Mânerele rezistente la
temperaturi ridicate oferă posibilitatea de a servi direct la masă preparatul cu ușurință. Accesoriul este ușor de curățat fără
efort datorită compatibilității cu mașina de spălat vase. Bucură-te de rețetele tale favorite în fiecare zi datorită accesoriului
Snackin & Baking pentru OptiGrill+!

Accesoriu Snacking & Baking pentru OptiGrill XL XA726870

• Accesoriu pentru OptiGrill XL ușor de utilizat;
• Coace, încălzește/reîncălzește sau prepară rețetele tale favorite datorită funcției manuale cu 4 trepte de temperatură;
• Suprafață antiaderentă din aluminiu;
• Mânere rezistente la temperaturi ridicate pentru utilizare ușoară;
• Compatibil cu mașina de spălat vase;
• Capacitate mare pentru porții de 3-5 persoane.



BENEFICII PRODUS

Coace, încălzește/reîncălzește și prepară rețetele tale favorite!

Obține rezultate de înaltă calitate datorită accesoriului Snacking & Baking pentru OptiGrill XL ce oferă
posibilitatea de a prepara o varietate de rețete gustoase.

Funcție manuală cu 4 trepete de 
temperatură

Datorită accesoriului Snacking & Baking și a 
noii funcții manuale a lui OptiGrill XL cu 4 
trepte de temperatură poți coace, 
încălzi/reîncălzi și prepara o gama variată de 
rețete.

Suprafață antiaderentă din aluminiu

Aceasta oferă performanțe înalte pentru ca tu
să poți obține rezultatele mult dorite.

Mânere rezistente la temperaturi ridicate

Acestea oferă posibilitatea de a servi
preparatul direct din tavă chiar și atunci când
aceasta este fierbinte.

Compatibilitate cu mașina de spălat vase

Accesoriul poate fi curățat cu ușurință
datorită compatibilității cu mașina de spălat
vase.



BENEFICII PRODUS

Capacitate mare

Prepara rețetele tale favorite pentru 3-5 
persoane datorită capacității mari de 2 L.



CARACTERISTICI PRODUS

➢ Suprafața de gătit 28,5x18,9cm

➢ Compatibil cu mașina de spălat vase Da

➢ Compatibil cu mașina de spălat vase - detalii Plăci detașabile

➢ Ţara de origine China


