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Kinek ajánljuk
Szeretné, ha konyhájában egy készülék annyit tudna mint három másik külön külön? Helyet szeretne megtakarítani a konyhában és kényelmesen elférni? Nem szereti a zsúfoltságot, az
egyszerűségre törekszik és a rendre?
A német Steba SG55 3 az 1 ben sütőt Önnek ajánljuk, ha:
szereti a rendet, és unja már, hogy készülékek hada sorakozik a konyhában
konyhája kicsi, és nem tudja kivitelezni, hogy minden sütési funkcióhoz más és más készüléket vegyen
gyorsan akar sütni szeretteinek, gofrit, melegszendvicset vagy finom grillszeleteket, esetleg zöldséget
munkahelyére keres az ebédszünetekre olyan gyors megoldást, ami kis helyen is elfér és emellett három funkciót is betölt
egy egyszerű készüléket szeretne használni, reggeli vagy épp ebéd, vacsora készítéséhez.
ragaszkodik a minőséghez, a német precizitáshoz
bár rengeteg hasonló márka hasonló szendvicssütőjénél leírják, hogy sok funkciós, de Ön sejti, hogy a több féle étel megsütéséhez szükséges lehet hőfokszabályozóra is.

Tegyen két szelet kenyér közé szendvicskrémet, vagy valamilyen finomságot, esetleg sajtot, sonkát, és süsse ropogósra a szendvicset!
Aztán cserélje ki a sütőlapokat és az előre elkészített tésztából pillanatok alatt friss, meleg, omlós gofrikat tud tálalni, mindenki legnagyobb megelégedettségére. Így családja kedvére
válogathat a finomabbnál finomabb falatokban.

Ismerje meg az almás-mandulás gofrireceptet, mely által mennyei édes gofrit tálalhat.
Netán sósat sütne? Akár spenótos gofrit, akár zöldséget grillezne, a STEBA multifunkciós készüléke ebben az Ön segítségére lesz. A készülékhez mellékelünk Önnek néhány receptet is,
melyet kipróbálhat.
Tudjon meg többet a Steba SG55 technikai hátteréről, működéséről is!

Hogyan működik
A STEBA 3 az 1-ben multifunkciós gofrisütő, szendvicssütő és grillsütő készülék praktikus, több ételkészítési módot magában foglaló elektromos háztartási készülék.
A három különböző funkció igazából nem azonos hőmérsékletet igényel, ezért ezt a beépített hőfokszabályzóval beállíthatja az éppen szükséges hőmérsékletet 210°C-ig
Természetesen használhatja a kontakt grill lapokat is, fehér húsok, zöldségek, gombák grillezéséhez, vagy akár sajtot is süthet benne.
A Steba multifunkciós 3 in 1 készülék főbb jellemzői:

3 az 1-ben funkció, melyhez külön külön alu öntvény tapadásmentes lapokat kap, külön gofri lapokat belga gofri készítéshez és külön grill lapot különféle ételek megsütéséhez,
átmelegítéséhez, illetve egy szendvicssütő lapot, melegszendvicsek készítéséhez,
a lapok tapadásmentes bevonattal vannak ellátva, így önnek legfeljebb minimális olajat vagy zsiradékot kell felhasználnia a sütés során
a sütőlapokat egyenletes hőelosztást biztosítanak a sütés során
egyszerre két gofri és két szelet melegszendvics sütésére alkalmas lapok
piros és kék fények jelzik önnek, a készülék állapotát
hőmérséklet-szabályzás 210 °C-ig, melyet Ön állíthat be egy tekerős skálán
"Easy-Click-Off" rendszer, mely egy gombnyomásra felnyitja a sütő felső részét, illetve a sütőlapok cseréje is egyszerűen megoldható
csúszásgátló gumitalpak biztosítják, hogy a konyhapulton stabilan álljon sütés közben is

Praktikusságát a 3 in 1-ben funkciónak köszönheti, de ez még nem minden!
Képzelje el, hogy este, munka után hazaérve, valami finomat szeretne enni,

vegye elő a készüléket, és tegyen be egy szendvicset, vagy kis szelet húst és melegítse át. A hőfok szabályozónak köszönhetően, melegítési funkcióját is tökéletesen kihasználhatja, ha
csak rá akar melegíteni az elfogyasztandó ételre.
Ajánljuk akkor is, ha nem szeretne mikrohullámú sütőt használni, és felmelegítésre valamilyen alternatív megoldást keres.

Rendelje meg most a német STEBA SG55 3 ai 1 ben multifunkcionális készüléket 1 év garanciával!
Teljesítmény: 900-1100 W
Külső méretek 9,5 x 25,5 x 22 cm
Ház: Fekete
Súly: 1,8 kg

