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Inductiekookplaat - 2
kookzones - glas
De Tomado 2-pits inductiekookplaat TIH3501S heeft
een vermogen van 3000 Watt. Deze inductiekookplaat
heeft 10 temperatuursstanden per zone en een
boostfunctie voor extra snelheid. Je kunt de
kookplaat gemakkelijk bedienen met de
tiptoetsbediening samen met de draaiknoppen. Deze
kookplaat is geschikt voor pannen met een diameter
van 15 tot 20 cm. Bij koken op inductie is het
belangrijk dat je pannen aanschaft geschikt voor de
inductiekookplaat. De 4 antislipvoetjes zorgen ervoor
dat de kookplaat stevig blijft staan en jij zorgeloos
kunt koken.
- Tiptoetsbediening met draaiknoppen
- 10 kookstanden
- Geschikt voor normale 2-polige stekker

Productkenmerken inductie
Aantal kookzones

›

2

Aantal standen per zone

›

10

Boostfunctie op alle zones

›

Type bediening

Materiaal kookzone

›

high speed keramisch glas

ja

Automatische
uitschakeling

›

ja

›

druktoets en
draaiknoppen

Automatische
panherkenning

›

ja

Geschikt voor pannen met een
diameter van

›

15 tot 20 cm

Garantietermijn

›

2 jaar

Digitaal LED display

›

ja

Technische gegevens Inductie

Timer met kookwekkerfunctie

›

ja, tot 99
minuten

Kleur

›

zwart

Toetsenblokkering

›

ja

Afmetingen (hxbxd)

›

6.5 x 32 x 55.5 cm

Restwarmte indicatie

›

nee

Aansluitwaarde

›

220-240 V

Kinderslot

›

ja

Aantal fasen

›

1 fase

Materiaal behuizing

›

kunststof

Aansluiting

›

3000 Watt

EAN

›

8712876500998
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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!

