Cloer CL 6269 szendvicssütő 4 szeletes XXL
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Kinek ajánljuk
A Cloer 6269 XXL-es melegszendvicssütője egyaránt alkalmas kis és nagy családok részére.
Ha kevésnek találja a két szeletes melegszendvicssütők teljesítményét, egy időben legalább három vagy négy szendvicset szeretne megsütni, akkor a Cloer 6269 XXL-es
szendvicssütője kitűnő társ lesz ebben.
Az átlagos toast kenyerek helyett használhatja az amerikai típusú szeletelt szendvics kenyereket, az XXL méretnek köszönhetően. A kenyér mélyedések mérete 13 x 13 cm-esek, a
sütőben található élek pedig ollószerűen vágják el átlósan a szendvicseket.

Szendvics egy egész csapatnak
Legyen szó népes vendégseregről, gyerekekről, barátokról, kollégákról, otthon vagy a munkahelyi ebédszünetekben gyorsan és könnyedén készíthet meleg, ízletes szendvicseket.
A foci vagy a kézilabda meccset együtt nézik barátaival? Ön lesz a vendéglátó, de nem akar sok időt a konyhában tölteni ez miatt? Készítsen nekik ízletes, nagy méretű szendvicseket,
melybe kétszer annyi tölteléket rakhat, mint más típusú melegszendvicssütőkbe.
Gondoljon csak bele mennyi energiát és időt spórolhat meg azzal, ha egyszerre legalább négy személynek készítheti el a meleg ropogós falatokat, melyhez segítségül recepteket is
mellékelünk Önnek!
Egyszerű kezelhetőségéhez az is hozzájárul, hogy tapadásmentes bevonatának köszönhetően, nem kell a szendvicsek alá olajat önteni, vagy a szendvicsformát zsiradékkal kikenni.
A melegszendvicsek nem fognak leégni a sütőben, nem fognak beleragadni.
Ami egyedül történhet a szendvicsekkel, hogy finom, ropogósak lesznek egy kis mintával az oldalukon. Ezen kívül átlósan lesznek ketté szelve, így nyolc háromszög alakú kis
szendvicskét szervírozhat a tányérokra.

Bonair TIPP: Kenje meg vajjal a toast kenyér külső részét, így ropogós és arany barna lesz.
A csúszásmentes lábaknak köszönhetően a készülék stabilan áll a konyhapulton.
Cloer melegszendvicssütőt ezen kívül könnyen és gyorsan el is tudja tisztítani, egy egyszerű papírtörlő segítségével. Könnyedén kitörölheti a szendvicsformákat.

A Cloer 6269 XXL szendvicssütő Önnek ajánljuk, ha:
nem elégszik meg azzal, ha egy adott idő alatt csak két melegszendvicset tud megsütni egy készülékben
szeretne hatékony lenni, időt spórolni és rövid idő alatt legalább négy szendvicset elkészíteni,
nem szeretné órákig sikálni készülékét a használat után, mert pl. beletapadtak kenyérmaradékok,
XXL méretű kenyereket ( 13 x 13 cm), szeretne sütni, mint általában az „amerikai szendvics kenyerek)
egyszerű kezelhetőségre törekszik, melyben színes világító lámpák segítenek.

Kíváncsi a Cloer 6269 XXL szendvics sütő működésére? Olvassa el, hogyan használhatja a készüléket.

Hogyan működik
Miután a használati útmutatóját elolvasta a készüléknek, az üzembe helyezés szükséges lépései után, nincs más teendője, mint hálózatra kapcsolni a készüléket.
Amikor a szendvicssütő működik és melegedik a piros lámpa fog világítani, amint átvált a zöld lámpára, már helyezheti is be szendvicseit a készülék mélyedéseibe.
Ezután csak le kell csukni Cloer 6269-es szendvicssütőjének fedelét, a fogantyú segítségével és a készülék már süti is a falatokat. Ilyenkor általában a készülék kicsit lehűl és ismét a
piros lámpa fog világítani. Cloer szendvicssütője ekkor épp fűt.
Sütési ideje a töltelékektől függően körülbelül 3 perc. Amikor ismét zöldre vált a lámpa, a szendvicsek elkészültek!

Tegye könnyebbé életét a Cloer 6269 melegszendvics sütőjével, élvezze a változatos, gyors, mégis egészséges falatokat!
Teljesítmény max: 1800 Watt
Méret: 36,5 x 28,5 x 9,5 cm
Kábelhossza: kb. 1 méter
Garancia: 2 év

