De SOLIS Gelateria Pro
Maak ook zelf thuis uw favoriete ijs met heerlijke verse
ingrediënten met deze geweldige ijsmachine van SOLIS.
Bereid eenvoudig en simpel de heerlijkste sorbets, frozen
yoghurts, gelato of roomijs. Het apparaat kan op uw favoriete
ijssoort ingesteld worden en de motor zorgt automatisch voor
de juiste bijbehorende consistentie. Zo kunt u altijd genieten
van het perfecte ijs.

Verkoopadviesprijs: € 499,-

Nu met gratis Tovolo Gift Set t.w.v. €49,95
Bestel voor 31 januari 2014 de SOLIS Gelateria Pro en
ontvang een gratis Tovolo Gift set bestaande uit een ice
cream scoop + ice cream sandwich molds + een ice cream
tub ter waarde van € 49,95!:

Artikelnu
mmer SOLIS Gelateria Pro: 979.24
Artikelnummer Tovolo Gift Set:907.32
SOLIS Gelateria Pro + Tovolo Gift Set

Recept Video
Bekijk hoe u met de SOLIS
Gelateria Pro een heerlijk
dessert kan maken: ijs van
groene kool en rode bessen
op een krokant schuitje.

Kenmerken

Met handige ijsemmer
De meegeleverde ijsemmer heeft een
inhoud van 1,5 liter. De emmer kan buiten
de ijsmachine gevuld worden is vervolgens
eenvoudig in de ijsmachine te plaatsen.

Ook te zien op TV!

12 consistentiestanden
Met de 12 instelbare consistentiestanden
maakt u altijd eenvoudig uw favoriete ijs. Op
de LCD display kunt u tevens zien welke
ijssoort bij de gekozen consistentie hoort.

Automatisch of handmatig
Kies voor een automatische bereiding van
sorbets, frozen yoghurts, gelato of roomijs
of pas de instellingen handmatig aan en
maak uw favoriete ijs zoals u deze het
lekkerst vindt.

Ingebouwd koelsysteem
Deze ijsmachine beschikt over een
ingebouwd koelsysteem (turbine) dat werkt
met de milieuvriendelijke koelvloeistof
R134A.

Pre-cool en keep cool functies
Deze ijsmachine heeft een voorkoel functie
om de machine op temperatuur te brengen
en een koelhoudfunctie die het ijs tot wel 3
uur gekoeld kan houden.

BPA vrij
De kunststof onderdelen zoals de
transparante deksel en het uitneembare
roerwerk zijn allemaal BPA vrij.

De SOLIS Gelateria Pro is te
zien in aflevering 14 van het
programma Life is Beautiful
op RTL4. De gehele
aflevering met het recept
hierboven is te zien op de
site van RTLXL.

Speficitaties
Art.nr.:
979.24
Materiaal: RVS behuizing
Vermogen: 170 - 200 Watt
Gewicht: 13,1 kg
Afmetingen: 42 x 24 x 29 cm
(l x b x h)
EAN Code: 7611210979241
Verkoopadviesprijs: 499 EUR

Meegeleverd
De SOLIS Gelateria Pro
wordt geleverd met ijsemmer,
spatel en reinigingsborstel.

12 consistentiestanden
Met de 12 instelbare consistentiestanden
maakt u altijd eenvoudig uw favoriete ijs. Op
de LCD display kunt u tevens zien welke
ijssoort bij de gekozen consistentie hoort.

Automatisch of handmatig
Kies voor een automatische bereiding van
sorbets, frozen yoghurts, gelato of roomijs of
pas de instellingen handmatig aan en maak
uw favoriete ijs zoals u deze het lekkerst vindt.
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Pre-cool en keep cool functies
Deze ijsmachine heeft een voorkoel functie
om de machine op temperatuur te brengen en
een koelhoudfunctie die het ijs tot wel 3 uur
gekoeld kan houden.

BPA vrij
De kunststof onderdelen zoals de
transparante deksel en het uitneembare
roerwerk zijn allemaal BPA vrij.
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