Steba HF5000XL Forró levegős sütő
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Sütés, grillezés, pirítás
Egyenletes hőeloszlás
Hőmérséklet: 80-200ºC
80%-kal kevesebb zsiradék
7 automatikus program
5,2 literes űrtartalom
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Kinek ajánljuk
Járja át a forró levegő ételeit!
Az új forró levegős sütővel csak nyerhet:
ízletes finomság 80%-kal kevés zsiradékban sütve.

STEBA HF5000XL
Extra nagy 5,2 literes sütőkosárban sok minden elfér,
Innovatív technológia: forró levegős sütés, kevesebb zsiradékkal,
Hőmérséklet és idő beállítás, 7 automatikus program,
Használja a szétválasztó elemet és süssön egyszerre kétfélét,
Melegentartási funkció, hogy mindig friss maradjon az étel,
Digitális kijelző és dekoratív megjelenés
Figyeljen oda, hogy mit eszik...
Az egészség elsősorban az étkezéssel kezdődik. A rossz emésztés, a helytelen táplálkozás számos egészségügyi problémát okozhat. Nem
mindegy, hogy milyen étel kerül a szánkba. Étkezzen egészségesen, használjon kevesebb fűszert, zsiradékot és kerülje a hozzáadott
adalékanyagokat! Ebben segíthet Önnek az új STEBA forró levegős sütő!
Olaj nélkül, forró levegővel és légkeveréses technikával süt
A Steba új forró levegős sütőjével süthet, grillezhet, főzhet. A készülék nem egy hagyományos olajsütő. A készülék forró levegő
segítségével süt, olaj hozzáadása nélkül. Egészségesebb ételek készíthetőek ezzel a sütési technológiával. A extra mérető 5,2 literes
űrtartalmú tapadásmentes sütőkosárban sokfajta ételt elkészíthet. Ideális nagyobb mennyiségű étel elkészítésére is, így senki sem marad
"hoppon" a családi asztalnál.

Miért jó a forró levegős sütő?
Egészségesebb, mert 80%-kal kevesebb zsiradék szükséges a sütéshez.
A konyhai munkálatok csökkennek: nincs kosz, olajszag, kevesebb a takarítás.
Hosszú távon időt takaríthat meg vele.
Az előre programozható programok kényelmessé teszik a sütést.
A sütés zárt térben történik. Nincs olajszag.
Ropogósabb és ízletesebb ételek
Szeretne időt, energiát spórolni, hogy közben egészségét is védi? Tegye próbára a készüléket!
Gyors, egyenletes hőeloszlás forró levegő technológiájával + 80%-kal kevesebb zsiradék
A Steba forró levegős sütőbe helyezett étel közvetlenül érintkezik a készülék által befújt levegővel. Az egyenletes hőeloszlásnak
köszönhetően a sütőkosárba helyezett étel tökéletesen átsült és ropogós lesz. Nem kell a készülékbe zsírt, olajat öntenie. Elbúcsúzhat az
olajszagú konyháktól. Jól hangzik, igaz?
Ez egy forró levegős sütő, nem olajsütő.
Nem szükséges hozzá több liter olaj, csak pár kanál is elég!

Steba tipp: 1-2 kanál olaj hozzáadásával a sütési idő lerövidülhet és ízletesebb lehet az étel! Érdemes bizonyos ételek sütése során az
ételeket átforgatni a sütési idő felénél, így biztosítva az egyenletes átsülést és a tökéletes végeredményt.
Nagy a család? Sok az éhes száj? A megoldás: Steba forró levegős sütő
Az XL-es méretű sütőkosárban egyszerre nagyobb mennyiségű ételt süthet.
A Steba HF5000XL forró levegő technológiáján működő sütőben 7 automatikus program található. A hőmérséklet és idő beállítás mellett,

melegentartási funkciója is van a sütőnek. Masszív fogantyújával könnyedén kiemelheti a sütőkosarat a készülékből. A Digitális kijelzőjén
folyamatosan nyomon kísérheti az éppen aktuálisan futó programot, hőmérsékletet és időt. Dekoratív kivitelezésű készülék biztosan
konyhája egyik éke lehet.
A hőmérséklet állítható 80-200°C között. Az XL méretű tapadásmentes bevonattal ellátott sütőkosarat egy elválasztó elemmel könnyedén
két részre oszthatja, így egyszerre többfajta ételt készíthet. A forró levegős sütő kijelzője nemcsak dekoratív, hanem informatív is.
Egyszerűen leolvasható az aktuális hőmérséklet, hátralévő idő.
Kedvet kapott, hogy kipróbálja a készüléket?
Űrtartalom

5,2 liter

Teljesítmény

1800W (230 V ~)

Súly

6,1 kg

Méret külső (M/SZ/M)

37*34,5*42cm

Szín

fekete

Garancia: 1 év

