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Top Fill Wafelijzer 

Deze Top Fill waffle maker vervolledigt ons assortiment. Dit wafelijzer is ideaal voor alle vloeibare deegsoorten. Het 

wafelijzer is zo opgebouwd zodat zelfs de grootste leek in wafeltjes bakken nooit faalt. Schepje vullen, ingieten, 

wachten op het geluidssignaal openen, wafel eruit nemen en smakelijk! Zowel voor zoete als hartige wafels. 

 

Fritel, met Smaak bedacht ! 

Top Fill Waffle Maker WA 2224 

• 800 Watt 
• 3 kg 
• 32x 16,3 x 29,4 cm 

WA 2224 
 
Artikelnummer 
142820 
 
EAN Code 
5410585428208 
 

Unieke productvoordelen 
 

− Topfill wafelijzer voor ronde wafelvorm 

− Voor typisch Amerikaanse ontbijtwafels met ahorn,……. of ga voor hartig 

− Van bovenaf vulbaar met vloeibaar wafelmengsel (zoet of hartig) 

− Voor 4 wafels in één bakbeurt 

− UNIEK: zeer praktisch in gebruik: 
• Altijd een mooie volle wafel dankzij het maatschepje   

• Altijd de perfect gebakken wafel dankzij het "ready" geluidssignaal 

− Bruiningsregeling met 5 niveaus 

− Met twee indicatielampjes  (rood– groen) 

− Cool Touch handgreep met vergrendeling 

− Met opvangbakje om overtollig wafelmengsel op te vangen  

− Handvat bovenaan voor eenvoudige verplaatsing van het toestel 

− Ophanghaakje voor maatschepje 

− Meegeleverd: maatschepje en opvangbakje 

 

 

Accessoires 

BAKING SERIES 

FRITEL 150010 
Siliconen borstel 

FRITEL 135604 
Vetlosweker 

  FRITEL 142350 
  Wafelvork 



Technische details 

− Bruiningsregeling met 5 niveaus 

− Inclusief "ready" geluidssignaal 

− Twee indicatielampjes  (rood-groen) 

− Cool Touch handgreep met vergrendeling 

− Opvangbakje om overtollig wafelmengsel op te vangen  

− Praktische snoeropberging 

− Met antislipvoeten 

− Niet geschikt voor gebruik met vast wafeldeeg of wafelbolletjes 

− Kleur: silver metallic  

• 800 Watt 
• 3 kg 
• 32x 16,3 x 29,4 cm 
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