Steba IK50 Indukciós főzőlap 26X26 cm
Gyártó: Steba
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Kinek ajánljuk
Energiatakarékos. Praktikus. Biztonságos.
Fejlett indukciós technológia
Kell ennél több?
A víz 1 perc alatt felforr? Ezzel a remek STEBA IK50 indukciós főzőlappal gond nélkül elérheti. Gondoljon csodálattal azokra a mérnökökre,
akik a fizikai tudásukat ilyen hasznos eszköz felfedezésére fordították.
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!
Lépést tartana a technika vívmányaival és szeretne gyorsan és energiatakarékosan főzni? Próbálja ki az indukciós főzőlapokban rejlő
lehetőségeket: időt és pénzt takaríthat meg!

Hogyan működik a Steba indukciós főzőlap?
A mágneses indukció hőt termel, mely közvetlenül felmelegíti az edényt. Ez rendkívül energiatakarékos, hiszen nem szükséges az egész
főzőfelületet feleslegesen felmelegíteni. A főzőlap csak ott melegszik, ahol a lábos érintkezik a felülettel.
Nincs hővesztesség és tűzveszély.
Tartsa mindig szem előtt: Az indukciós elven működő főzőlapokon csak olyan edényeket tud használni, melyek mágnesezhető acélból,
vasból készültek.
Ezzel a technológiával energiát, időt és pénzt spórolhat meg magának,
BIZTONSÁGOSAN.

Miért válassza ezt a készüléket?
Nekünk van 10 érvünk a STEBA IK50 indukciós főzőlap mellett:
Nagy felületének köszönhetően (26*26cm), nagyobb lábosban, serpenyőben is süthet rajta. Kipróbálhatja, befoghatja palacsinta
sütéshez is, jól fekszik rajta a serpenyő, gyorsan átsülnek a palacsinták.
Automatikusan felismeri az Ön lábosát, hogy mágnesezhető-e, s csak akkor működik.
Biztonságot ad, mivel hiába kapcsolja be, ha nincs rajta lábos, akkor nem melegszik, nem forrósodik át, ezáltal elkerülheti a
tűzveszélyt. Ezenkívül ez gyereke számára is biztonságos, de ha ez nem elegendő használhatja a készüléken lévő gyerekzárat is.
60-240°C között állíthatja be a hőmérsékletet 20Fkos lépésekben, a különféle ételekhez igazodva szabályozhatja a gyorsabb
felmelegedést, lehetővé téve például a steaknek is a hirtelen átsülést.
Melegen tartásra is használhatja, mivel 60°C-ra beállítva melegen tartja a lábosban a már elkészült ételt.
10 teljesítmény fokozat áll rendelkezésére, hogy kiválassza milyen gyorsan, milyen elektromos teljesítménnyel kíván főzni.
0-180 perces időzítővel az Ön segítője, ha beállítja a főzési időt, akkor akár magára is hagyhatja a főzőlapon az ételt, s más háztartási
feladatot is elláthat, vagy kényelmesen lekuporodhat egy fotelbe olvasni
A masszív üveg-kerámia főzőfelületet nagyon könnyű megtisztítani, akár egy mozdulat műve a tűzhely takarítása
Hordozható egylapos elegáns készüléket magával is viheti nyaralójába, kempingezéshez.
Energiatakarékos: időt és pénzt takaríthat meg ha indukciós főzőlapot használ. Számtalan különböző funkciójával könnyebbé teheti a
főzéssel eltöltött időt.
Ismerje meg a készüléket, mely lehetővé teszi, hogy Ön bármikor, bárhol, amikor csak kedve tartja, hadba fogja és főzzön
rajta!
Készítse el kedvenc ételeit bárhol, bármikor.
Szerezze meg most, vigye haza az indukciós főzőlapot, most akár azonnal az Öné
lehet raktárról azonnal 2 év garanciával!

Teljesítmény: 2000 Watt
Max edény méret: 26cm
Terhelhetősség: max 12kg
Külső méretek: 5,8 x 38 x 30
Súly: 2,3 kg

