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Melkopschuimer opschuimen en verwarmen matzwart
Elke dag een romige laag melkschuim op je koffie?
Met deze melkopschuimer van Tomado hoef je niet
meer naar de lokale koffiebar. Met een druk op de
knop heb je binnen een handomdraai warm of koud
schuim om je latte macchiato of ijskoffie mee af te
toppen. De bediening is eenvoudig en de
melkopschuimer is 360 graden roteerbaar. Nadat het
schuim is gemaakt kan je dit snoerloos uitschenken
in een koffiekopje. Het apparaat schakelt daarna
automatisch uit, wel zo handig! Dankzij de antikleeflaag is het schoonmaken zo gepiept.
- perfect melkschuim in 75-115 sec.
- 115 ml opschuimen - 240 ml opwarmen
- warm en koud opschuimen

Productkenmerken melkopschuimer
Opzetstukje voor
opschuimen

›

ja

240 ml

Opzetstukje voor
verwarmen

›

ja

›

90 seconden

Garantietermijn

›

2 jaar

Afneembare melkkan

›

nee

Technische gegevens melkopschuimer

Snoerloos bijvullen of uitschenken

›

ja

Kleur

›

mat zwart

360° draaibaar op voetstuk

›

ja

Materiaal

›

RVS

Niveau indicator

›

intern

Afmetingen (hxbxd)

›

18,5 x 14,5 10,8 cm

Controlelampje

›

ja

Aansluitwaarde

›

500 Watt

Afwerking reservoir

›

anti-kleeflaag

EAN

›

8712876500769

Automatische uitschakeling

›

ja

Droogkookbeveiliging

›

ja

Inhoud

›

240 ml

Capaciteit warm opschuimen

›

115 ml

Capaciteit verwarmen

›

Minimale tijd voor opschuimen
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Bij Tomado proﬁteer je van
de volgende voordelen:
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Vertrouwd
sinds 1923
Vertrouwd
sinds 1923
Al bijna 100 jaar geliefd in

1923
Al
bijna 100
jaar geliefd in heel
heel veel huishoudens!

veel huishoudens!

Uitstekende
service
Uitstekende
service
We gaan ontzettend ver voor

We gaan
ontzettend ver voor
supertevreden klanten!

supertevreden klanten!

Betaalbare
kwaliteit
Betaalbare
kwaliteit
Verrassend goede kwaliteit voor een

Verrassend
goede kwaliteit voor
verrassend goede prijs!
een verrassend goede prijs!

