
Produktový list

Popis

Počet kusů v baleníZáruční lhůtaEAN

Solight Holding, s.r.o. • Na Brně 1972 • Hradec Králové 500 06 • e-mail: info@solight.cz • tel.: +420 491 512 000

MR-48780Intellisteam parní hrnec

•  objem 8,2 l
•   3 samostatné topné nádoby - pro maximální kontrolu při nastavení různých časů příprav u různých druhů jídel
•   celé menu je připraveno v jeden čas - inteligentní digitální časovač připraví kompletní jídlo najednou a hotové ho budete mít přesně v jednom čase
•   přednastavené časy - pro různá jídla má přednastavené časy
•   personalizace - jednotlivé časy příprav mohou být přednastavené a dokonce uložené do paměti pro budoucí použití
•   možnost přípravy více pokrmů - připravte jídlo až pro 4 osoby za použití všestranného příslušenství od rýže, omáček, masa až po zeleninu
•   funkce udržování tepla - udrží jídlo při optimální teplotě až 40 minut
•   snadné skladování - snadno uložíte do všech kuchyňských linek, příslušenství ukryjete do hrnce samotného a přívodní kabel navinete do prostoru pod hrncem
•   unikátní jednopatrový design - nejen pro snadnou a bezpečnou manipulaci
•   snadná údržba - kontejnery, víka, odkapávací mísa ale i veškeré příslušenství jsou omyvatelné v myčce
•   ukazatel vodní hladiny a externí plnění - hrnec je při maximálním naplnění vodou provozuschopný 60 minut, hladina vody může být kontrolována - průzorem na 

čelní straně, na boční straně pak naleznete výklopný systém pro dodatečné plnění
•   bezpečnost - automatické odstavení při nepřítomnosti vody 

Programování
•   stisknutím tlačítka znázorňující požadovaný kontejner volíte druh jídla
•   v případě potřeby nastavíte čas na preferovanou hodinu použitím šipek vlevo
•   po kompletním naprogramování stiskněte tlačítko 

Velikost nádob
•   zadní velká nádoba je široká 29 cm
•   z přední nádoby lze vybrat přepážku a vytvořit tak stejně objedmnou nádobu
•   celkový objem přístroje je 8,2l 

Obsah balení
•   1x vanička na rýži
•   2x vanička na omáčku
•   1x odnímatelná přepážka

•   1x návod a mini kuchařka 
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