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Kinek ajánljuk
Pizzát, süteményt, zöldségeket sütne egy légkeveréses sütőben? Takarékoskodna az energiával? Arra vágyik, hogy egyszerre két csirkét
grillezhessen?A STEBA KB28 grillsütő a ropogós és ízletes falatok mestere.
Élvezze a saját készítésű grillcsirke vagy töltött padlizsán ízvilágát, majd töltse el a jóllakottság után mindez megelégedettséggel!
A STEBA KB28 grillsütő készülék Önnek való, ha:

1. aránylag kis méretű megoldást keres sütéshez
2. netán egyedálló vagy nem vezet igazán háztartást, mégis előfordul, hogy megéhezik,és egy kisebb légkeveréses sütőben szívesen
próbára tenné vagy fejlesztené szakácstudását
3. nincs még gépesített konyhája, azonban egy légkeveréses sütővel ételek tárházátelőállíthatná
4. kollégiumban lakik, s spórolni szeretne, nem mindig büfékben, menzán drága pénzért étkezni, ráadásul jóleső érzés lenne tudni, hogy
milyen alapanyagokból készül az étel
5. felszerelt konyhája van, de takarékoskodna az áramfogyasztással, a sütőt egy kis pizza vagy süti kedvéért energia pazarlás felfűtenie
6. agglegény és a légkeveréses sütőben süthető szárnyasok, tészták és zöldségfélék sokaságát elegendőnek találja, hogy saját magát
étellel ellássa vagy netán álmai nőjét elkápráztassa szakácsművészetével
7. munkahelyi kiskonyhába, telekre, nyaralóba szeretne egy grillsütőt

+1 szeretne egy automata megoldást, ami időzíthető, programozható, ráadásul még

esztétikus is

Kápráztassa el családját, vagy vendégeit, egy egyszerűen elkészülő, héjában sült krumplival! Ámulatos ízvilágot generálhat egy ilyen kis
sütőben is.
A sarki közértben egyszerűen beszerezheti a hozzávalókat, vagy saját maga is elkészítheti a sajtkrémet, avokádókrémet, padlizsánkrémet,
amit ráken.
Tálaljon sült fokhagymás camembert sajtot, friss, kerti zöldségekkel, paradicsommal, paprikával! Negyedóra alatt elkészül a Steba KB28
grill készülékben.

Takarékoskodjon az árammal, ám mégis meleg, ízletes és omlós falatokat készítsen bármely napszakban, bármely étkezéshez.
Melegszendvicstől a töltött zöldségeken át a süteményekig szuperül elkészíthetők benne.

A STEBA KB28 grillsütő mitől takarékos?
Tudjon meg többet a készülék működéséről, technikai hátteréről is!

Hogyan működik

Az egyszerű, szép kivitelezés, nagy tudással párosul!

Ismerje meg!

1. a rendelkezésére álló 28 literes űrtartalom pizza, melegszendvics, sült hús, egy tepsi sütemény sütését is lehetővé teszi
2. a grillsütőt 230˘C hőmérsékletig melegítheti fel több fokozatban, csupán Öntől és az elkészülő ételtől függ, hogy milyen gyorsan,
milyen hőfokon süti
3. 90 perces időzítő szolgálja az Ön kényelmét, hogy sütés közben mást is főzhessen, netán e-mailezhessen vagy belefeledkezhessen
egy jó könyv olvasásába
4. a készülék rozsdamentes acélháza azon kívül, hogy esztétikus, nagyon könnyen tisztítható
5. a krómozott grillrácsra fóliára akár héjas krumplit vagy sütőtököt is tehet, s szegfűszeggel tűzdelt sült almát is készíthet
6. energiát takaríthat meg, mivel a két fűtőszállal- 1500 W teljesítménnyel gyorsan felfűti, megsüti az ételt, s jóval kevesebb energia,
hő szükséges, mint egy beépített konyhai sütőnél, mivel kisebb teret kell felfűteni
7. a dupla üvegajtó nagyon jól szigetel, biztos lehet benne, hogy nem égeti meg a saját vagy gyermeke kezét, ráadásul az EU A12
standardnak is megfelel

+1 forgónyárson két csirkét vagy egy pulykát is ropogósra készíthet

Süsse meg kedvenc pitéjét vagy rakott zöldségét ebben a kis méretű grillsütőben! Húzzon nyársra különféle húsokat, zöldségeket, s
tálalja héjában sült vajas krumplival.
Lakmározzon kedvére, hívjon vendégeket is, s töltse el jóleső érzés, hogy ezt Ön készítette!
Nagyobb társaságot hívna? Két csirkét szeretne egyszerre megsütni egészben? A STEBA KB 28 grillsütő csak Önre vár, hogy ezt
megtegye!

Élvezze a STEBA összes előnyét.
Rendelje meg most a STEBA KB 28 grillsütőt – 2 év garanciával!

Térfogat: 28 l
Teljesítmény: 1500 Watt
Külső méretek: 31 x 51 x 41
Méretek belül: 24 x 36 x 33
Ház: rozsdamentes acél
Súly: 8.1 kg

