E9KLSA01 Tillbehör

Kastrullen i Infinite Chef Collection har många användningsområden för att ge
de mest välsmakande resultaten. Volymen på 3 liter och de korta, raka sidorna
gör att du kan glasera, blanda, stuva och karamellisera med självförtroende.
Idealisk för beredning av såser tack vare volymmärkningen på insidan.
Designade för induktionshällar, men passar på alla typer av hällar. Kan diskas i
Flerskiktsmaterial
Utsidan av magnetiskt stål ger överlägsen induktion
och är enkel att rengöra. Kärnan är tillverkad av
treskikts aluminium - en utmärkt värmeledare. Insidan
är tillverkad av hygieniskt, korrosionsbeständigt 18/10
rostfritt stål som är enkelt att rengöra.

Pålitlig teknologi
Materialen är perfekt kombinerade för att säkerställa att värmen sprider sig
jämnt över hela ytan, inklusive sidorna, och ger en jämn och kontrollerad
tillagning. Även om kastrullen värms upp snabbt deformeras inte botten (lång
livslängd).

Fler produktfördelar :
• Passar perfekt på Electrolux induktionshällar
• Diskmaskinssäker och ugnssäker

Produktegenskaper :

Teknisk data :

Produktbeskrivning :

• Produkttyp : Saucepan 22 dia. with lid
•partCode : 9029794873
•Djup, mm : 220
•Nettovikt, kg : 1.85
•Färg : •Bredd, mm : 220
•Installation : Fristående
•EAN-kod : 7321422964507

Med kastrullen i Infinite
Chef Collection kan du
göra såser, glasera,
bryna etc. Kastrullen är
praktisk och mångsidig
med tätslutande lock
och idealisk för att laga
till såser och fonder med
volymmarkeringar på
insidan om man vill ha
exakta mått på vätskor
framförallt. Infinite Chef
Collection är tillverkade i
hela 5 lager och utsidan
i magnetiskt stål ger en
överlägsen
värmeöverföring när
man använder induktion
och är lätt att rengöra.
Kärnan är tillverkad av
aluminium i hela tre
lager som leder värme
på ett enastående sätt.
Insidan är tillverkad i
borstat 18/10 rostfritt
stål. Materialen i kärlen
är perfekt kombinerade
för att säkerställa att
värmen sprids jämnt
över hela kärlets yta,
inklusive sidorna. Det
ger en svårslagen och
jämn fördelning av
värmen för full kontroll
vid all matlagning.
Kastrullen är optimerad
för induktionshällar men

