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Iris tactiele maatbeker met
braille
met braille markeringen
met grote en vetgedrukte tekst
inhoud: 1300 ml
vaatwasser en
magnetronbestendig
afmeting: 24 x 16 x 10 cm

Deze Iris tactiele maatbeker is een handig hulpmiddel in de keuken voor blinden
en slechtzienden. De maatbeker beschikt namelijk over een braille
meetinstrument, die precies op de rand van de maatbeker past. Met dit
meetinstrument kunt u de inhoud van de maatbeker op gevoel aflezen. Het
meetinstrument heeft braille markeringen in zowel het metrisch als het imperiaal
systeem. Bovendien is de tekst op de maatbeker extra groot en vetgedrukt.
Het meetinstrument is gemaakt van polypropylyne dat bestand is tegen hoge
temperaturen en dient aan de binnenkant van de maatbeker bevestigd te
worden. De maatbeker heeft een capaciteit van 1300 ml. Elke 50 ml wordt
aangegeven met een enkele stip, elke 100 ml met een dikke horizontale lijn. Het
meetproces is heel eenvoudig: plaats uw vinger op de markering die de gewenste
hoeveelheid aangeeft die u toe wilt voegen aan de maatbeker en voeg de
ingrediënten toe, totdat u deze uw vinger voelt raken. Wanneer u hele warme
ingrediënten toevoegt, is dit echter af te raden. De Iris tactiele maatbeker beschikt
over een makkelijk vast te houden handvat en heeft een uitsparing in de tuit om
het schenken te vergemakkelijken. Het product is zowel vaatwasser- als
magnetronbestendig.
Specificaties:
» Braille markeringen in metrisch en imperiaal stelsel;
» Inhoud: 1300 ml (markeringen per 50 en 100 ml);
» Vaatwasser- en magnetronbestendig;
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» Afmeting maatbeker: 24 x 16 x 10 cm;
» Afmeting meetinstrument: 10 x 4 x 1,8 cm;
» Materiaal meetinstrument: polypropylene;
» Handig vast te houden handvat;
» Gewicht: 251 gram.
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