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Kinek ajánljuk
Lépést tartana a technika vívmányaival és gyorsan, energiatakarékosan szeretne főzni Használjon indukciós főzőlapot konyhájában, állítsa
a pultra vagy építse be konyhabútorába.
Nem kell a bemelegedésre várnia, időt és pénzt takarít meg, ha indukciós főzőlapot használ.
A STEBA indukciós főzőlapja ötvözi az innovációt az esztétikummal.A modern, letisztult forma kiváló minőséggel és technikai fejlettséggel
párosul.

A STEBA IK100 indukciós dupla főzőlap Önnek való, ha:

1. tisztában van az indukciós főzőlap fizikai hátterével, miszerint a főzés azon alapul, hogy a mágneses indukció hőt termel
2. elfogadja, hogy olyan edényeket tud használni a főzőlapon, amik mágnesezhető acélból, vasból készültek
3. két edényes főzőlap elegendő Önnek, mivel nem főz egyszerre több edényben,aránylag kis létszámú a család, a háztartása
4. telekre, nyaralóba keres megoldást a főzéshez
5. netán főzőbemutatókat tart, s a bemutatóihoz szeretne egy indukciós főzőlapot

6. szereti a gazdaságos, automatikus eszközöket, amelyek a számtalan különböző funkcióval könnyítik meg az Ön mindennapjait
7. a tűzhely letörlésével, megtisztításával nem akar hosszú időt tölteni

+1 szeretne helyet még a pulton, s ötletes megoldásnak tartja, hogy a főzőlap kicsit rendbontó, vízszintes tagolású
Tudja meg, mi teszi lehetővé, hogy az Ön lábosában a víz akár 1 perc alatt felforrjon!
Gondoljon csodálattal azokra a mérnökökre, akik a fizikai tudásukat ilyen hasznos eszköz felfedezésére fordították, hogy Ön a
konyhájában egy ilyen remek STEBA IK100 indukciós főzőlapon főzhet.
Hagyja magát elkápráztatni és élvezze a főzés gyorsaságát, kényelmét!

Figyelje meg, hogy mennyi időt és pénzt tud megtakarítani, ha indukciós főzőlapot használ villany / kerámia lapos tűzhely helyett.
Fedezze fel a STEBA indukciós főzőlap összes előnyét, ismerje meg a működését is:

Hogyan működik
A STEBA IK100 indukciós főzőlap egyszerű, letisztult formavilága nagy tudással párosul.

Fedezze fel a STEBA indukciós főzőlap előnyeit, ismerje meg működését!

1. Aránylag nagy felületének köszönhetően nagyobb lábosban, serpenyőben is süthet rajta. Kipróbálhatja, befoghatja palacsinta
sütéshez is, jól fekszik rajta a serpenyő, gyorsan átsülnek a palacsinták.
2. Automatikusan felismeri az Ön lábosát, hogy mágnesezhető-e, s csak akkor működik.
3. Biztonságot ad Önnek, mivel hiába kapcsolja be, ha nincs rajta lábos, akkor nem melegszik, nem forrósodik át, ezáltal elkerülheti a
tűzveszélyt.
4. 60-240˘C között állíthatja be a hőmérsékletet, a különféle ételekhez igazodva szabályozhatja a gyorsabb felmelegedést, lehetővé
téve például a steaknek is a hirtelen átsülést.
5. Melegen tartásra is használhatja, mivel 60˘C-ra beállítva melegen tartja a lábosban a már elkészült ételt.
6. 10 teljesítmény fokozat áll rendelkezésére, hogy kiválassza milyen gyorsan, milyen elektromos teljesítménnyel kíván főzni
7. A bal oldali főzőlap 1800 W, a jobb oldali 1300 Watt teljesítménnyel áll az Ön rendelkezésére. Ennek ismeretében gondolja át, hogy
mit kíván készíteni, s milyen hatékonyság, teljesítmény szükséges hozzá.
8. 5-180 perces időzítővel az Ön kényelmét szolgálja, mivel a főzési idő beállításával akár magára is hagyhatja a főzőlapon az ételt, s
más háztartási feladatot is elláthat, vagy kényelmesen bekuckózhat egy fotelbe olvasni
9. Az üveg-kerámia főzőfelületet nagyon könnyen tudja megtisztítani, akár egy mozdulat műve a tűzhely takarítása

+1 a letisztult formájával nemcsak konyhája hasznos kelléke, hanem dísze is lehet s Önre van bízva, hogy beépíti-e konyhabútorába

Ismerje meg a készüléket, mely lehetővé teszi ebédkészítésnél a hőfok változtatását, teljesítményszabályzást, s ezáltal időt takaríthat
meg saját magának.
Kényelmes ételkészítés, hallott már ilyet? Nos, a STEBA indukciós főzőlap az Ön kényelmét szolgálja, tapasztalja meg!
Készítse el kedvenc ételeit bármikor a STEBA indukciós főzőlapon, lepje meg ízletes falatokkal családját, barátait, vagy kényeztesse saját
magát.
Szerezze meg most, vigye haza az indukciós főzőlapot!
Rendelje meg most akár, azonnal az Öné lehet raktárról – 2 év garanciával!

Mérete: 7 x 73 x 43 cm.
Beépítési méret: 6 x 67 x 40 cm.
Főzőlapok 1300 ill. 1800W
10 teljesítmény fokozata van, 400-1800 W/1300 W.

