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Deze verkoopprijzen 
zijn adviesprijzen. 
Onder voorbehoud 
van wijzigingen. 

Kaasraclette 

Haal de sfeer en gezelligheid van een Zwitserse chalet in huis met deze traditionele kaasraclette. Bovendien kan je 

met dit FRITEL apparaat veel meer dan alleen kaas smelten. Wat dacht je bv. van een mini pizza of geitenkaasje als 

voorgerecht, of van gegratineerde aardappeltjes bij de kaas en van een crème brulée als nagerecht?  

Met dit toestel kan het allemaal. Heerlijk voor de gastvrouw die aan tafel kan blijven van aperitief tot dessert en fun 

voor de tafelgasten! Laat het feest maar beginnen... 

Fritel, met Smaak bedacht ! 

FUN COOKING SERIES 

Cheese Raclette CR 1695 

Advies VKP 
€ 99,99 
 
• 600 Watt 
• 31 x 19 x 32cm 
• 2,6 kg 
 

CR 1695 
 
Artikelnummer 
142100 
 
EAN Code 
5410585421001 
 

Unieke productvoordelen 

 Unieke kaasraclette met 3 functies: 

• Aperitiefhapjes: geitenkaasje met spek, mini-pizza, bruschetta,… 

• Hoofdgerecht: gratineren van kaas, gratin dauphinois,… 

• Nagerecht: crème brûlée 
 

 Geschikt voor zowel een spie als een blok kaas 
 
 De plateau kan 

•  In hoogte versteld worden. 

•  Volledig horizontaal of schuin (tot 45 °) geplaatst worden. 
 
 Extra veilig: Automatische uitschakeling bij oververhitting 
 
 Plaatsbesparende opberging mogelijk 

 
 

 

Accessoires 

FRITEL 135604 
Vetlosweker 

FRITEL 150001 
Houten spatels 4st. 

FRITEL 150009 
Kunststof spatels 4st. 



Deze verkoopprijzen 
zijn adviesprijzen. 
Onder voorbehoud 
van wijzigingen. 

Technische details 

 Bereikt temperaturen tot 310°C 
 Traploos regelbare thermostaat met controlelampje 
 COOL TOUCH handgrepen 
 Oververhittingsbeveiliging 
 Uitneembare warmtereflector voor gemakkelijke reiniging 
 Houten handvatjes om plateau naar je toe te draaien 
 Volledig demonteerbaar 
 Vermogen: 600 Watt 
 Kleur: Zwart 
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