Steba RC58 Raclette + kőlap és fém grill
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Kinek ajánljuk
Örül, ha társaságot hívhat magához, de bajban van, hogy milyen ételt készítsen? Bűvölje el barátait egy közös sütögetéssel! Beszélgetés
közben fenséges ízeket élvezhetnek!
A német STEBA raclette közös élményt nyújt a háziasszonynak és a vendégeknek is.

A STEBA RC58 raclette Önnek való, ha:

1. főzési tudása, szakácsművészete még nagyon kezdő szinten van, mégis szívesen hív vacsora vendégeket, társaságot
2. örömmel vesz egy olyan társat az ételkészítésben, ami lehetővé teszi, hogy a vendégek érkezése előtt ne töltsön órákat az
előkészítéssel, főzéssel, sütéssel
3. elismeri, hogy a vacsorakészítésen túlmenően egy közös program, közös élmény a raclettezés
4. szeret egészséges, ízletes falatokat csipegetni, hosszan, elnyújtva –beszélgetés közben étkezni
5. imádja a sikerélményt; jóleső érzéssel tölti el, ha olyan vacsorát tálalhat, melyután családja vagy vendégei megdicsérik
6. szeretné a húsok, a zöldségek, a halak, sajtok, a számtalan változatos étel valódi zamatos ízét felfedezni, és ha szeretné, hogy
barátai megirigyeljék
7. nem csak nyáron szeretné élvezni a grill partik sajátos hangulatát, hanem télen is, sőt ha esik, ha fúj, a lakásban bármikor összejöhet
a társaság
+1 szeretné már megismerni, hogy milyen kőlapon is sütögetni
Imádja a grillételeket, a nyári grillezések varázsát? Nem kell már a nyarat várnia, hogy újra átérezhesse a grill partik hangulatát!
Ezzel a STEBA grill-és raclette sütővel nincs kitéve az időjárás viszontagságainak. Ámulatba ejtheti vendégeit a gyorsan elkészülő ízletes
grillzöldségeivel, grillkolbászkáival vagy tengeri herkentyűivel melyeket mennyei étellé varázsolhat a Steba RC58 grill készülékkel!
Olvasszanak sajtot a raclette serpenyőben, s mártsák bele a grillezett zöldségeket, grillezett husikat.
Mennyei ízeket varázsolhat otthonába, ráadásul a társaság hangulatát is emeli –nemcsak a mellé választott borral
Ismerje meg a STEBA RC58 raclette előnyeit és működését is!

Hogyan működik
A modern technológiának köszönhetően a vidámság mellett a siker is garantált!
Válassza a raclettezés élményét, melyet a STEBA raclette nyújt Önnek!
Fedezze fel a német STEBA RC58 raclette összes előnyét!

1. Bárhol elhelyezheti egy sima felületre, ahol elektromos áramhoz tudja csatlakoztatni. Akár magával is viheti nyaraláshoz,
használhatja nemcsak teraszon, hanem beltérben is.
2. A raclette készülék egy rácsos öntvény sütőlapot és 1 sima kőlapot, valamint 8 tapadásmentes bevonatú raclette serpenyőt
tartalmaz, így nagyobb társaságot is hívhat magához.
3. A rácsos felületű öntvény sütőlap a húsoknak, kolbászoknak kedvező terep, a sima felületű kőlapon inkább halat, sajtot, apró
gombát, tenger gyümölcseit grillezzen.
4. Minden raclette serpenyő felett dupla sorban elhelyezett fűtőszál biztosítja a hatékony olvasztást, illetve a grill lap egyenletes

fűtését.
5. A sütő hőmérsékletét könnyen tudja Ön szabályozni, ezáltal a különféle ételeket különböző hőfokon sütni, netán melegen tartani.
6. A grill lapokat könnyen meg tudja tisztítani a sütögetés után háztartási papírtörlővel, a raclette serpenyők pedig vízzel gyorsan
elmoshatók, így a takarítással sem kell órákat bíbelődnie.
7. A raclette készülék háza krómozott, ragyogó küllemmel ruházza fel ezt a masszívkészüléket.
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Nemcsak a külcsín a fontos, hanem a belbecs, megbízhatóság? A STEBA hosszú távú használatra tervezte ezt Önnek!

Olvasszon sajtot, süssön húst vagy zöldséget és kóstoljon bele a raclettezés világába. Varázsolja el vendégeit, hagyja őket is érvényesülni,
grill vacsorájukat elkészíteni.
Ismerje meg a társas grillezés, raclettezés örömét, kényelmét!
A német STEBA márka garancia Önnek, hogy az élményen túl SIKERÉLMÉNYben is részesül.
Szerezze meg most, vigye haza a STEBA raclettet mielőbb és hívja meg barátait egy közös vacsora élményre!
Rendelje meg MOST azonnal raktárról - 2 év garanciával!
Grillfelület: 37 x 23 cm
Teljesítmény: 1200 Watt
Külső méret: 11 x 39,5 x 23
Súly: 4,4 kg
STEBA GERMANY

