Steba HK30 Halogén főzőlap
Gyártó: Steba
Cikkszám: HK30

Elérhetőségeink

Bármilyen edénnyel használható
Két méretű főzőfelület
7 teljesítmény fokozat
20% energia és idő megtakarítás
Érintőgombos kezelés
180 perces időzítő
Fém / üvegkerámia burkolat
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Kinek ajánljuk
Szeretne egy praktikus és megbízható főzőlapot
otthonába, munkahelyére, hétvégi házába,
mellyel ízletes finomságokat varázsolhat asztalára?
Tegye próbára az új Steba HK30 halogén fűtésű főzőlapját!
Javasoljuk, hogy olyan főzőlapot válasszon, amely tökéletesen megfelel igényeinek és nem utolsósorban illeszkedik konyhája stílusához is.
Gáz, elektromos, indukciós, halogén? Melyik legyen? Érdemes összegyűjteni az érveket, ellenérveket és ennek ismeretében dönteni!

Miért ajánljuk Önnek a Steba HK30 főzőlapot? Mert használata egyszerű és kényelmes.
Nem kell az edénykészletét lecserélnie, bármilyen edénnyel, serpenyővel működik a főzőlap.
Ne felejtse: az indukciós főzőlapok használatához speciális mágnesezhető főzőedény szükséges.
Hordozható főzőlap. Vigye magával és használja igényének megfelelően, hétvégi házban, kollégiumban, albérletben vagy akár
munkahelyén
Két (15 cm, 22 cm) főzőzóna közül választhat, mely igazodik az edény méretéhez
A főzőfelületen belül 7 teljesítményszint közül választhat
A kisebb felület 100-1000W, a nagyobb felület 200-2000W között állítható
Egyszerű takarítás. Enyhén mosószeres ronggyal törölje le a kerámia felületet
Szép igényes külső kialakítás, informatív és egyszerűen kezelhető érintőgombos vezérlés
Beállíthatja 180 percig a főzés időtartamát
Az üvegkerámia főzőfelület és a fém ház massziv ellenálló és könnyen tisztítható
Automatikus kikapcsolás. A készülék kikapcsol a beállított főzési idő elteltével ( max 180perc)
Ha nem állít be főzési időt akkor 2 óra elteltével automatikusan lekapcsol.
A halogénszálak gyorsan felmelegednek, így a főzőlap is hamar eléri a beállított hőfokot. Időt spórolhat meg és kb. 20%-kal kevesebb
energiafelhasználás szükséges működtetése közben, a hagyományos gáz vagy villanytűzhelyekhez képest.
Szerezze meg most, vigye haza az indukciós főzőlapot, most akár azonnal az Öné
lehet raktárról azonnal 1 év garanciával!
Teljesítmény:
10 fokozatban 100-2000W
Max. terhelés :
8 kg
Min. edény átmérő: 12 cm
Max. edény átmérő: 22 cm
Külső méret:
6,5 x 29,5 x 36 cm
Súly:
2,6 kg

