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Kinek ajánljuk
Imádja, ha családjával és barátaival együtt sütögethet és grillezhet? Szereti, ha összegyűlik a család apraja nagyja és beszélgetés közben finom falatokkal láthatja el Őket?
A Steba RC 4 Plus készülékével értékes pillanatokat teremthet barátai és rokonai körében.
A garantált sikerélmény biztosan nem marad el.

STEBA RC4 PLUS Raclette fő jellemezői
Tapadásmentes alumíniumöntvény grill lap
Svájci ILAG bevonat a grillfelületen
Természetes kő grill lap
+ Delux öntöttvas serpenyő
Nagy grill felület, összesen 29 x 29 cm
Zománcozott acél serpenyők, 8db
Dupla fűtőszál 1450W
Hővédő keret. zsírgyűjtővel
Fokozatmentes termosztát szabályozás
Egyszerűen tisztítható
Kül- és beltérben is egyaránt használható
Ki / be kapcsoló, jelzőfénnyel
Elektromos vezeték tartó dob
Fekete szín
A Steba RC 4 Plus Raclette sütőjét bárhol elhelyezheti egy sima felületre, ahol elektromos áramhoz tudja csatlakoztatni. Akár magával is
viheti nyaraláshoz, használhatja teraszon, de akár beltérben is.
A raclette sütő tapadásmentes alumíniumöntvény grill lapja
A Steba RC4 Plus raclette sütőfelülete svájci ILAG tapadásmentes bevonattal lett ellátva, azért, hogy ételei ne égjenek rá az
alumíniumöntvény grill lapra, és kevesebb zsír felhasználásával jobb eredményt érjen el.
A nagy, nyitott raclette grill felület, - mely 29 x 29 cm – a társas raclettezés kényelmét szolgálja.
A Steba RC4 Plus raclette bordázott grill lapon, a húsokat, kolbászokat sütheti.
Természetes kőgrill lap
A természetes sima kő grill lapon zöldségeket, halat, vagy akár tükör tojást is, pita tésztát, tenger gyümölcseit süthet. A természetes kő
grill lap jól ellenáll a rajta történő vágásnak, karcolásnak.
A grill lapokat könnyen meg tudja tisztítani a sütögetés után háztartási papírtörlővel.
+ Delux Öntöttvas grillserpenyő (opcionális, csak a Plus Delux változta tartlamazza)
A Steba RC4 Plus Delux változata egy megfordítható öntöttvas grill serpenyővel egészült ki.
A grillserpenyő a természetes kőlap helyére illeszthető. A serpenyőt lapos felével felfelé behelyezve egy plusz sima öntöttvas grillfelületet
kap. A mélyedéssel felfelé egy forró grill serpenyőt kap, amiben ízletes szószokat forró mártásokat készíthet.
A 8 darab zománcozott kis raclette serpenyő karc- és vágás álló
így villával vagy késsel nem sérti fel a bevonatot. Olvassza fel a sajtot a raclette gourmet serpenyőkben, tegyen bele hagyma karikát,
gombát, aszalt paradicsomot, szórjon rá egy csipet színes borsot, fűszerezze oregánóval, bazsalikommal. Az ételek elkészítésének csak a
képzelete szab határt. Egy biztos, családi - baráti körében imádni fogják a Steba RC 4 Plus raclettet. A zománcozott raclette serpenyők
mosogatógépben is moshatóak!
Teljesítmény és hőmérséklet beállítás
A Steba RC4 Plus Raclette a dupla fűtőszálnak köszönhetően, és az 1450 Watt teljesítményével hatékonyan melegíti fel az öntvény grill
lapot és az ínyenc serpenyőket, így egyenletesen sülnek meg kolbászkái, hús szeletei, zöldségei, miközben sajtjai is megolvadnak.
A Steba Raclette öntvénylapjai alatt elrejtett dupla fűtőszál körül, hővédő keretet alakítottak ki, melyben helyet kapott a grill lap körül
vezetett zsír és folyadék gyűjtő is. Így a kisülő zsírt és nedvességet, egyszerűen felitathatja egy papírtörlő kendővel.
A raclette sütő hőmérsékletét egy fokozatmentesen állítható tekerőgombbal szabályozhatja 1-5 fokozatig, így a különféle ételeket
különböző hőfokon tudja sütni, illetve melegen tartani.

A Steba RC4 Plus kül- és beltérben is egyaránt használható raclette grill
Nyáron imád kiülni a kertbe, vagy a teraszra és egy pohár bor kíséretében ízletes falatokat elfogyasztani szerettei körében?
Ha igen, akkor tökéletes választás a Steba RC4 Plus raclette, azonban, amennyiben erre még sincs lehetősége, vagy csak egyszerűen
hűvös, hideg, esős idő van kint és inkább a meleg lakásban szeretné elkészíteni egy társaság ebédjét, vacsoráját, úgy a Steba RC4 Plus
Raclette sütő erre is kifejezetten alkalmas.
Az RC4 Plus beltérben is használható raclette, mellyel egyszerre készíthet olvasztott, meleg sajtot, grillezhet hozzá akár csodás sertés
szűzérmét, vagy csirkemellet, de gombát, padlizsánt, cukkinit és más zöldségeket is.
Könnyű tárolás és takarítás
A Steba RC4 Plus Raclettet a megfelelő takarítás után, a helyére is teheti. Ehhez csak fel kell tekerni az elektromos vezetéket a raclette
sütő alján található dobra, így azok nem fognak útban lenni tároláskor sem.
A Steba RC4 Plus tapadásmentes bevonatát és fekete házát egy papírtörlőkendővel egyszerűen letörölheti, és így tisztán tarthatja a
következő használatig. A 8 darab ínyenc raclette serpenyőt akár mosogató gépben is elmoshatja, azonban a természetes kő grill lapot
forró vízbe mártva mosogatószer nélkül, szivaccsal javasolt eltakarítani használat után.
Ajándékozzon minőségi, ízletes pillanatokat a Steba RC4 Plus Raclett sütőjével!
Varázsolja el vendégeit, hagyja őket is érvényesülni, grill vacsorájukat elkészíteni!
Rendelje meg webshopunkban és ismerje meg a társas grillezés, raclettezés örömét és kényelmét otthonában!
Steba RC4 Plus Raclette 1 év garanciáva
Teljesítmény: 1450 Watt
Külső méretek: 14 x 37 x 39 cm
Grill területe összesen 29 x 29 cm
Ház: Fekete
Súly: 6,7 kg

