Steba SB WP1 Melegentartó
Gyártó: Steba
Cikkszám: SB WP1

Elérhetőségeink

Üvegkerámia felület
5 modulra bővíthető
50-120°C között állítható

Név:
E-mail:
Tel.:
Cím:
Web:

Eredeti ár: 34990 Ft
Akciós ár:
29990 Ft

BonAir BG Kft.
info@bonair.hu
+36 1 253-7285
1105 Bp. Kőrösi Cs. S. Út 43-51
www.bonairshop.hu

(2020-07-11)

Kinek ajánljuk
Frissensültekkel várja a vendégeket, de ők késnek? Ne bosszankodjon, kapcsolja be inkább a STEBA WP1 melegentartó lapot! Ha a sok finomság nem fér rá,
csatlakoztassa hozzá a kiegészítőként adott második lapot is!

A WP1 melegentartó lapot Önnek ajánljuk, ha:
1. A vendégek

érkezése előtt szívesen szán magára is egy kis időt, amíg a kész ételek a melegentartó lapon frissek maradnak!

2. Nem szeret az

egyes fogások rámelegítésével bajlódni étkezés közben, hagyja, hogy erről inkább a melegentartó lap gondoskodjon!

3. Nagy vendégség
4. Szereti az

esetén nem tud mindent frissen tálalni, ha csak nem a STEBA melegentartó lapját hívja segítségül!

egyszerű, praktikus háztartási eszközöket, mint amilyen a WP1 melegentartó lap is!

5. Értékeli, ha

egy konyhai eszközt a további kiegészítőknek köszönhetően sokoldalúan tud felhasználni. A melegentartó lap akár 5 kiegészítő lapja ennek az elképzelésnek

maximálisan megfelel!

+1 Fontos Önnek a külső igényes megjelenés mellett a megbízható minőség, akkor a melegentartó lapban, mint ahogy a többi STEBA termékben sem fog csalódni!

Hogy kell használni a melegentartó lapot?
A WP1 melegentartó lap alapvetően egy szett, ami az alapegységből és egy kiegészítő melegentartó lapból áll. Az főegységen található a hőmérséklet-szabályozó, ami önmagában is
használható melegentartó lapként.
Amennyiben nagyobb edényt vagy több ételt szeretne melegen tartani, akkor akár közvetlenül, akár egy hosszabbító kábellel csatlakoztatható a főegységhez a második melegentartó
lap. A két melegentartó lap azonos hőmérsékletet tart.

A Steba melegentartó lap bővíthető
További igény felmerülése esetén még 3, azaz összesen 5 lap csatlakoztatható össze. Ebbe az esetben ne felejtse el használatkor figyelembe venni, hogy minden egyes modulal 5°C
hőmérséklet csökkenés következik be.

Milyen hőmérsékleten tartja az ételeket a melegentartó lap?
A hőmérséklet 50-120°C között állítható be, a kívánt étel minősége szerint.
120 °C-ra 10 perc, 60°C-ra 4 perc alatt melegszik fel a készülék.
A lap tisztítása is egyszerű, elegendő hozzá egy nedves kendő. Soha ne használjon viszont karcoló, dörzsölő eszközt!
Mérete: (2x) 29x35x4cm
Teljesítmény:2x 135W

