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Deze verkoopprijzen 
zijn adviesprijzen. 
Onder voorbehoud 
van wijzigingen. 

Combi-Grill 

Lekker en gezond grillen doe je met FRITEL!  

Een heerlijke panini voor de lunch, een lekker stukje vis of een overheerlijke steak. Dankzij de 180° functie kan je hem 

ook als bbq of tafelgrill gebruiken en is het al snel een feestje. Gezelligheid troef!  

 

En als je dan zin krijgt in een wafel, dan kan dat ook, want voor dit toestel ontwikkelde FRITEL maar liefst 14 extra 

platen die je apart kan verkrijgen: 4x7-wafels, 6x10-wafels, 16x28-wafels, Brusselse/Luikse wafels, hartjeswafels, 

pannenkoeken, hoorntjes, poffertjes, gevulde wafels, madeleines, gaufrettes en ook teppanyakiplaten, tosti-/

sandwichplaten, gril.  Kortom, voor ieder wat wils.     Fritel, met Smaak bedacht ! 

 

BAKING SERIES 

Combi-Grill CW 2427 

Advies VKP 
€ 99,99 
 
• 1600 Watt 
• 5,5 kg 
• 41 x 26 cm 

CW 2427 
 
Artikelnummer 
142201 
 
EAN Code 
5410585422015 

Unieke productvoordelen 

Ook verkrijgbaar:  Multifunctionele grill 
 Enige grill met zoveel (uibreidings)mogelijkheden: 

• 14 Verschillende bakplaten verkrijgbaar:  
 
 4x7 wafels   6x10 wafels  
 Brusselse/Luikse wafels  Gevulde wafels 
 Hartjeswafels   Galletjes/boterwafels/lukken 
 Pannenkoeken   Poffertjes/blini‘s 
 Hoorntjes   Grill 
 Teppanyaki   Croques 
 Madeleines (New)  Gaufrettes (New) 
 

 Massieve gegoten aluminium bakplaten voor een optimale warmteverdeling 
 Nog nauwkeurigere temperatuur controle dankzij:  

• Verhoogd wattage 

• Performanter ‘heat shield’  
 Geschikt voor zowel dikke als dunne stukken vlees of vis, dankzij de automatische aanpassing van de bakplaat aan 

de dikte van het voedsel 
 Antiaanbak dankzij non stick coating 
 Eenvoudige reiniging dankzij: 

• Uitneembare  bakplaten 

• Vaatwasserbestendige bakplaten 
 Unieke constructie van de grillplaat waardoor het vet automatisch afloopt naar de randen 
 BBQ functie (180°), voor een zo groot mogelijk grilloppervlak 
 Plaatsbesparend dankzij verticale opberging  

CW 2437 

 

Accessoires 

FRITEL 142371 
KT 1061 

FRITEL 150007 
Elektronische  
weegschaal 

FRITEL  150010 FRITEL 135604 
Vetlosweker 

FRITEL 142362 
Bakplaat poffertjes 

CW 2447 

CW 2457 
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Technische details 

 Non stick coating 
 Massieve gegoten aluminium bakplaten 
 6 Thermostaatposities 
 Signaallampjes (rood + groen) 
 Upright system 105° 
 COOL TOUCH handgrepen met Soft Touch afwerking 
 Kleur: grey metallic 
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