PARNÍ HRNEC
THE STEAM ZONE
Sage SFS800

Náš silný parní hrnec Sage SFS800 je velmi pracovitý
kuchyňský pomocník. Díky silnému výkonu dokáže velmi
rychle připravit vaše oblíbené pokrmy. Vaření v páře má
velké výhody, zejména si vařené pokrmy udržují veškeré
důležité živiny a pokrmy také neztrácejí svoji specifickou
chuť a vůni. Díky nerezovému provedení všech nádob
je vaření v našem parním hrnci ještě zdravější.
Samostatné nádoby dovolují vaření dvou různých pokrmů
s rozdílnými chutěmi zároveň, navíc díky synchronizační
funkci, ukončíte proces vaření ve stejný okamžik.
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Základní popis
• Nerezový parní hrnec, který se přizpůsobí vašim
potřebám
• Vaření ve dvou nebo v jedné velké zóně
• 2 nezávislé varné zóny s vlastním časovačem
• Rychlý start do 30 s
• Synchronizované ukončení vaření,
při použití dvou varných zón
• Zabudovaný držák na vaření vajec

Technické údaje
• Efektivní parní zóny s vařením nad vodou
• Extra velký hrnec 40cm, vhodný
např. na celou rybu

Funkce

• Současné vaření potravin, které potřebují
jinou dobu vaření

• LCD displej modře podsvícený zobrazí
veškeré potřebné údaje

• 5 stupňů nastavení páry

• Tlačítko SPLIT ZONE, rozdělí vnitřní prostor na
2 nezávislé zóny, každá má nezávislé nastavení
a dobu vaření

• 45min udržení pokrmů v teplotě
( funkce Keep Warm )
• 2200W
• Použité materiály: kartáčovaná ocel

• Tlačítko SYNC FINISH, sjednocené
ukončení vaření v páře

• Barva stříbrná

• Nastavení doby vaření v minutách

• Rozměry (š×h×v): 50 x 23 x 25 cm

• Tlačítko STEAM, pro nastavení síly vaření
v páře, nebo KEEP WARM pro udržení
teploty pokrmů
• RAPID Start, po stisknutí tlačítka START/
PAUSE se hrnec nahřeje do 30 s

Příslušenství
• 2x Vyjímatelné nerez kastroly
2x se skleněnou pokličkou
• 1x velká mísa s poklicí
• Odkapávací miska
• Parní podnos
• Sada pro identifikaci tvrdosti vody
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