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Deze verkoopprijzen 
zijn adviesprijzen. 
Onder voorbehoud 
van wijzigingen. 

Draadloze warmhoudplaat  

Gezellig tafelen, ongedwongen keuvelen, … het hoort allemaal bij een heerlijk familiediner of etentje onder vrienden. 

Maar dan wil je natuurlijk ook dat het gerecht lekker warm blijft en dat er gezellig en uitgebreid genoten kan worden. 

Met de extra grote én draadloze warmhoudplaat FRITEL WT 3498, houd je al je culinaire creaties lekker lang warm. 

Geen zorgen meer over een ontbrekend nabij stopcontact én geen gesleur met verlengkabels. Je verwarmt de plaat 

gewoon voor, zet hem op tafel en dan geeft hij nog urenlang zijn warmte af.  

 
Fritel, met Smaak bedacht ! 

Advies VKP 
€ 69,99 
 
•  1400 Watt 
•  54 x 41 cm 
 

WT 3498 
 
Artikelnummer 
142116 
 
EAN Code 
5410585421162 
 

Unieke productvoordelen 

 Unieke draadloze XXL warmhoudplaat 

 Geschikt voor: 

• Het opwarmen van borden en kommen 

• Het warmhouden van gerechten 
 

 Makkelijk verplaatsbaar dankzij: 

• Snoerloos 

• Praktische handvaten 
 

 Slechts 15 minuten opwarmen voor 2u warme gerechten 
 
 XXL formaat 54 x 41 cm voor een gezellige familietafel 

Cordless Warming Tray WT 3498 



Deze verkoopprijzen 
zijn adviesprijzen. 
Onder voorbehoud 
van wijzigingen. 

Technische details 

 Draadloze warmhoudplaat  
 Volgens het accumulatieprincipe 

 = massieve steen waarin een verwarmingselement verwerkt wordt. De steen wordt opgewarmd en geeft nadien 
zijn warmte geleidelijk af. 

 Bij het bereiken van de temperatuur kan de warmhoudplaat van het snoer losgekoppeld worden. 
 Voorverwarmtijd: 15 minuten 
 Temperatuur : 130°C 
 Houdt gerechten 2 u lang warm 
 2 controlelampjes 
 Aan/uit knop 
 Afneembaar snoer 
 2 grote praktische inox handvaten 
 Kleur: inox  
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