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Kinek ajánljuk
Képzeljen el egy olyan reggelt, ahol nincs kapkodás és mindenki nyugodt. A friss vajas pirítóst mindenki egyszerre kapja meg és teljes
nyugalomban válogathat a bőségtálról ízletes felvágottakat, zöldségeket.
Gondot jelent, hogy mindig elfogy a pirítós, és várni kell? Pirítson kenyeret a Cloer 3710 négyszeletes kenyérpirítóval, és máris
nyugodtabban beszélgethet, Ön is békésen lakmározhat!

A Cloer 3710 négyszeletes kenyérpirító Önnek való, ha
1. szeretné, hogy a reggeli rohanásból, kapkodásból idilli, közös családi étkezés legyen
2. szeretne ezentúl mindig meleg, ropogós zsemlékkel kedveskedni gyermekeinek reggelire
3. szereti a praktikus megoldásokat, amivel könnyebbé válik a konyhában töltött idő, így több időt tud családjával tölteni
4. kiszámíthatatlan Önnek mennyire gyorsan fogy a kenyér otthon, nem kell ezentúl kárba vesznie a szikkadt szeleteknek! Készítsen
belőle pirítóst, így friss, meleg, ropogós pirítóst tud tálalni reggelire, vacsorára.
5. emésztési gondjai vannak, így a gyomor számára nem olyan megterhelő pirítóst eszik szívesebben, és készít el gyermekeinek
6. fontos Önnek, hogy szeretteit, nagyobb biztonságban tudhassa a konyhában található berendezéseket illetően
7. szereti az értékálló, esztétikus, minőségi kivitelezést
+1 Már régóta minden vágya egy minden szempontból tökéletes, még is könnyen használható kenyérpirító, mellyel nem csak két
szelet kenyeret piríthat
Készítsen el egyszerre négy szelet kenyeret a Cloer 3710 kenyérpirítóval! Ismerős az érzés, amikor egy-két családtagnak vagy vendégnek
várakozni kell? Akármennyire szeretne sietni, mégsem tud annyi kenyeret pirítani, hogy el tudjanak kezdeni, egyszerre enni?
A pirítóst nem lehet előre elkészíteni, mert gyorsan kihűl, és akkor már nem hozza ki az amúgy ínycsiklandó pástétomok igazi ízét. Erre
nyújt tökéletes megoldást a Cloer 3710 négyszeletes kenyérpirító!Készítsen egyszerű körözöttet, vagy tatárbifszteket álmai férfijának!
Varázsoljon franciasalátát fasírttal vendégei számára!
Feszültésg:230V
Teljesítmény: 1380W
Méret HxSZxM: 40 x 16 x 18 cm
Súly: 1,77kg
1 év garancia

Tudjon meg többet a CLOER kenyérpirító technikai hátteréről, működéséről is!

Hogyan működik
Akárkit is szeretne meglepni az ínycsiklandó falatokkal, az elismerő pillantások, és a sikerélmény garantáltan nem marad el, ha a Cloer
3710 kenyérpirító által készített friss, meleg, ropogós pirítóssal tálalja fel.
Ismerje meg a többi nagyszerű funkciót, mellyel a konyhában töltött idő még könnyebb, kényelmesebb lesz!
1. négy szelet kenyeret készíthet benne, melyek egyszerre lesznek meleg, friss, ropogós falatok, az egész család számára
2. ha a tegnapi reggelihez vásárolt zsemlék nem fogytak el, semmi probléma! Ne dobja ki, tegye fel az erre külön kialakított rácsra, és a
szikkadt zsemléből varázsoljon puha, meleg, ropogós falatokat!
3. a beépített emelőszerkezet, mely segíti a kenyérszeletek kivételét még biztonságosabbá, teszi ezt a pirítót, hiszen így felesleges
megtenni azt a veszélyes műveletet, hogy kézzel vagy késsel vadásszuk ki a megpirított szeleteket
4. Ön és gyermekei biztonságát fokozza még a hőszigetelt burkolat, mely meggátolja a ház átmelegedését, „kívül hideg, belül forró”
5. a biztonsági kapcsoló, mely a kenyér elakadása esetén azonnal lekapcsolja a pirítót,
6. és a túlmelegedés elleni védelem, mely sokáig megőrzi Önnek minden hiba nélkül ezt a készüléket

7. A pirítás módját fokozatmentesen tudja állítani, így a kenyér fajtájától és az Ön ízlésétől függően készülhetnek el a meleg, ropogós
pirítós kenyerek
+1 a rajta található stop gomb megnyomásával, azonnal abbahagyja a pirítást, ennek köszönhetően a kívánt barnaságra tudja
készíteni kenyerét, ha esetleg túl erősre állította volna
Vigye haza most a Cloer 3710 kenyérpirítóját, mellyel négy szelet kenyeret tud egyszerre készíteni, így garantáltan olajozottan
indulhatnak a reggelek, minden a tervek szerint fog alakulni, ha vendégeket fogad!
A Cloer 3710 kenyérpirító négy szelet kenyér azonnali elkészítése mellett temérdek praktikus és biztonsági megoldással rendelkezik, hogy
az Ön életét is könnyebbé varázsolja!
Rendelje meg most –raktárról azonnal! Feszültésg:230V
Teljesítmény: 1380W
Méret: 40 x 16 x 18 cm
Súly: 1,77kg
1 év garancia

