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Deze verkoopprijzen 
zijn adviesprijzen. 
Onder voorbehoud 
van wijzigingen. 

Rice & Pasta Cooker 

Liefhebber van smakelijke rijstgerechten of heerlijke pasta’s? Dan is de FRITEL rijst -en pastakoker een verrijking 
voor uw keuken ! Vanaf nu geen te natte of aangebrande rijst meer. Voeg de gewenste hoeveelheid rijst en water toe 
en het toestel doet de rest. Na afloop van de kooktijd schakelt het toestel automatisch over op de warmhoudfunctie. 
Superhandig en inzetbaar voor alle soorten rijst evenals trendy granen zoals linzen, quinoa en bulgur. And what 
about pasta? Spaghetti, Tagliatelle, Penne, Farfalle, Macaroni, Rigatoni, … perfect en beetgaar ! Een extra troef is het 
glazen deksel met geïntegreerd vergiet voor het makkelijk en veilig weggieten van het hete water. 
 
Fritel, met Smaak bedacht ! 

COOKING SERIES 

Rice & Pasta Cooker RC 1377 

Advies VKP 
€ 59,99 
 
• 6 L  
• 1100 W 
• 24,3x29,3x28,3 cm 
• 3,1 kg 

RC 1377 
 
Artikelnummer 
150050 
 
EAN Code 
5410585500508 
 

Unieke productvoordelen 

− Rijst– en pasta koker 2 in 1   

− 3 programmeerbare functies: 

• Pasta 

• Rijst 

• Warmhouden  

• Ook geschikt voor het bereiden van  granen zoals linzen, quinoa, bulgur, ...  
 
− PASTA: 3 instellingen voor het koken van pasta  
  
 1. Kooktijd van het water = 5 min.   
     Zodra het water kook weerklinkt een geluidsignaal 
 2. De pasta kan toegevoegd worden:  

  * Dunne pasta (bv. Capellini) : 5 min.  
  * Medium pasta: 10 min. 
  *Dikke pasta (bv. Macaroni): 15 min.  
  3. Na afloop van de kooktijd weerklinkt een geluidsignaal 
 

− RIJST:  

 1. Meet de gewenste hoeveelheid rijst af met behulp van de meegeleverde maatbeker (180 ml).  
 (max. 10 bekers) 
 2. De kooktijd wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid water en rijst (dmv thermostaatvoeler) 
 3. Na afloop van de kooktijd weerklinkt een geluidsignaal  
 
− Na afloop van de kooktijd schakelt het toestel over op de warmhoudfunctie, gedurende max. 12 u. Schakel het 

toestel uit om de warmhoud functie stop te zetten.  

− Glazen deksel met geïntegreerd vergiet: snel, makkelijk en veilig het hete water van de pasta weggieten  
 
 Accessoires 

FRITEL 135605 
Inox reiniger  
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Technische details 

− Rijst -en pasta koker  
− Elektronische bediening  
− Inox behuizing met Cool Touch handgrepen   
− Antikleef binnenpot met handgrepen  
− Antikleef binnepot is vaatwasserbestendig 
− Glazen deksel met vergiet  
− Beveiliging tegen oververhitting  
− Inclusief maatbeker voor rijst en roerlepel 
− Kleur: inox 
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