Steba KB41 Grillsütő
Gyártó: Steba
Cikkszám: KB41
Rozsdamentes acél ház
Forgónyárs 2 grillcsirkének
Kapcsolható légkeverés
Dupla biztonsági üveg ajtó
38 literes belső, 2000W
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Kinek ajánljuk
Rozsdamentes acél ház
Dupla biztonsági üveg ajtó
Forgónyárs 2 grillcsirkének
Kapcsolható légkeverés
Tapadásmentes belső
Alsó és felső fűtőszál
Programkapcsoló
Fokozatmentes termosztát
90perces időzítő
Belső világítás
3 rács tartó
Tapadásmentes serpenyő
Króm grillrács
38 literes belső
Házi grillcsirke sütés? Vagy inkább sütemény esetleg pizza készítés?
A Steba KB41 grillsütővel grillezhet húsokat, zöldségeket, de süthet édes vagy akár sós süteményeket is, esetleg pizzát!

Steba KB41 grillsütő felépítése
Készítsen otthonában ízletes grillcsirkét a forgónyársaknak köszönhetően! A rozsdamentes nemesacél forgónyársra akár két kisebb csirkét
is ráhúzhat és úgy grillezheti meg. A kicsöpögő, felesleges fűszeres zsiradék az alsó tálcában gyűlik össze, így akár fenséges alapanyaga
lehet egy következő pörköltnek, vagy akár felhasználható szószokhoz is.
A Steba KB41 grillsütőhöz tartozik még egy grillrács, rostély is, melyre rá helyezhet akár egy 38 cm-es pizzát.
A tepsit három -féle magasságban helyezheti be a grillsütőbe, a sütés típusától és az étel fajtájától függően.
Steba KB41 grillsütőn a sütési módokból is választhat:
Beállíthat légkeverés üzemmódot, ezt a grillsütésen kívül használhatja melegítésére, vagy fagyasztott élelmiszerek felengedésére.
Beállíthat még alsó és felső sütést, ilyenkor a sütő alsó és felső fűtőszála egyaránt melegíteni fog. Az alsó és felső fűtőszálak hatékonyan
sütik meg az ételeket, a dupla biztonsági üvegajtó pedig kevésbé engedi ki a sütőből a hőt, így energiatakarékosabb is.
Az alsó és felső sütést kiegészítheti hőlégkeveréssel is, a hatékonyabb és gyorsabb sütésért.
Grillcsirke sütéshez a nyárs forgatását kell elindítani, ekkor a felső fűtőszállal fog sütni vagy választható kiegészítésként még ehhez a
légkeverés is.
További beállítások a Steba KB41 grillsütőn
Időzítő:
A kényelmes sütésért a Steba KB41 grillsütőn elindíthat időzítést is egészen 90 percig. Nem kell ott állnia a sütő mellett. Az időzítő lejártát
követően a grillsütő leáll és nem süt tovább.
Hőmérséklet:
A Steba KB41 grillsütőben süthet akár almás pitét, vagy halat, de akár még májat is. A sütési hőmérsékletet egészen 230 °C-ig tudja
szabályozni,
Kis konyhába, hétvégi házakba tökéletes megoldás lehet a Steba KB41 grillsütője. Nagyobb teakonyhákban is megállja a helyét. Indukciós
főzőlapok mellé kiegészítő sütési lehetőségnek kiváló.
Tegye kosarába a Steba KB41 grillsütőt és vegye át akár személyesen üzletünkben ,vagy kérje az ingyenes házhoz
szállítást és akár már holnap otthonában lehet!
Teljesítmény: 2000W
Külső méret: 32,5 x 55 x 43,5 cm

Belső méret: 24,5 x 39,5 x 35,5 cm
Súly: 12,5Kg
1 év garancia

