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Rijstkoker - 5 porties rijst warmhoudfunctie
Met deze praktische rijstkoker van Tomado zet je ’s
avonds een heerlijke pan rijst op tafel. De rijstkoker
heeft een inhoud van 1 liter waar je tot 5 porties rijst
mee kan bereiden, ideaal voor een groot gezin. De
uitneembare binnenpan is voorzien van een antiaanbaklaag waardoor de rijst ook niet blijft plakken en
gemakkelijk op te scheppen is. De rijstkoker wordt
standaard geleverd met een maatbeker en lepel. Het
apparaat houdt de gekookte rijst nog even warm en
wanneer je uitgegeten bent zet je de rijstkoker
eenvoudig uit.
- 1 liter inhoud, voor 5 porties rijst
- anti-aanbaklaag
- RVS design

Productkenmerken rijstkokers
Netto inhoud

›

1,0 liter

Bediening

›

schakelaar

Controle verlichting

›

koken en
warmhouden

Stoomfunctie

›

Gelijktijdig koken en stomen

›

2 jaar

Technische gegevens rijstkokers
Kleur

›

RVS / zwart

nee

Afmetingen (hxbxd)

›

23,0 x 27,0 x 23,0 cm

›

nee

Vermogen

›

400 Watt

Automatisch warmhouden

›

ja

Snoerlengte

›

114 cm

Stoomventiel

›

nee

EAN

›

8712876500318

Uitneembare binnenpan

›

ja

Afwerking binnenpan

›

anti-

Stoommand

›

nee

Lepel

›

ja

Maatbeker

›

ja

Vaatwasbestendige accessoires en
›
binnenpan
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Bij Tomado proﬁteer je van
de volgende voordelen:
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Garantietermijn

nee

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!

