Vleesthermometer | 0 - 250 °C | Digitaal Display | Timer

General information

Met deze vleesthermometer is het zelfs voor thuiskoks
met weinig ervaring supereenvoudig om grote stukken
vlees perfect klaar te maken.
Steek de pin in het vlees, maar laat het afleesscherm
buiten de oven, braadpan of barbecue. Zo kun je de
kerntemperatuur aflezen zonder dat je de deksel van de
pan hoeft te halen of de ovendeur openen. In de tussentijd
kun jij je focussen op het bereiden van alle bijgerechten
totdat het alarm je waarschuwt dat het gerecht de
temperatuur heeft bereikt die je van tevoren hebt
ingesteld.
Er zit een timer in de vleesthermometer gebouwd,
waardoor hij ook dienst kan doen als kookwekker. De
roestvrij stalen pin is hygiënisch en eenvoudig schoon te
maken. Hij is tevens afneembaar, zodat je hem makkelijk
opbergt.
Een lange kabel en diverse manieren om het scherm in
het zicht te plaatsen geven je alle bewegingsvrijheid die je
nodig hebt. Met een bereik tot 250 graden kun je deze
vleesthermometer voor allerlei gerechten en
vleesbereidingen gebruiken, van rosé tot gaar.

Sales information
Features

• Geintegreerde magneet, standaard en voelerdraad met

Order code:

KATH104SS

Product

Vleesthermometer | 0 - 250 °C |

description:

Digitaal Display | Timer

Brand name:

Nedis

Quantity

LxWxH (mm)

een lengte van 1.0 meter
• Afneembare voelerdraad/pin voor eenvoudig opbergen
• Bereik van 250 °C
Vleesthermometer en kookwekker in één
• Alarm als de ingestelde temperatuur is bereikt
• Stijlvol, strak aluminium design
• Hygienische pin van roestvrij staal
• Meeteenheden Celcius of Fahrenheit

Specifications
Kleur:

Zilver/Zwart

Toepassing:

Temperatuurmeting

Materiaal:

Kunststof / Roestvrij Staal

Package contents

Weight

1

140 mm

30 mm

255 mm

140 g

20

355 mm

150 mm

355 mm

3280 g

40

370 mm

325 mm

375 mm

7120 g

Vleesthermometer
Pin/Sonde
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