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TOASTER THE TOAST SELECT LOOK®
Sage STA735SHY

Naše toastery Sage STA735 „ The toast Select Look®”Jsou navrženy pro vaši každodenní 
radost ze snídaně. Velmi kvalitní a bytelné nerezové provedení s opravdu vysokým příkonem 
připraví křupavé toasty nebo také silnější chléb během chvilky. Díky unikátní funkci 
automatického usazení pečiva, budou vždy vaše toasty kvalitně a pečlivě připravené.
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Základní popis
• Toastovací otvory pro 2 toasty

• Spuštění/zdvih toastu manuální

•  Jednoduchý otočný ovladač s LED indikátorem

•  Systém automatického centrování
pro rovnoměrné opečení

•  Prostor pro uložení síťového kabelu

Snídaně 
je 

základ

Jednoduchý otočný ovladač umožňuje 
pohodlné rychlé nastavení požadovaného 
stupně opečení a typu chleba. Také si  
nastavíte typ chleba.

Díky LED diodám rychle poznáte jak 
chcete mít svůj chléb opečen, toaster 
nabízí až 6 stupňů opékání.

Toaster Sage STA735 dále nabízí 3 
speciální funkce pro rozmrazení pečiva, 
přerušení aktuálně spuštěného cyklu 
opékání a prodloužení aktuálního cyklu o 
30s pro ještě křupavější výsledek. Všechny 
funkce jsou snadno dostupné 
samostatnými tlačítky  na boku přístroje.

LED podsvícené diody vás budou 
informovat o průběhu opékání 

Snídaně ve společnosti toasteru Sage 
BTA735 se stává tím správným krokem 
do nového dne.

 Technické specifikace
• Příkon: 2400 W

•  Použité materiály: broušená nerezová ocel

•  Barvy nerez, champagne a piano black

•  Rozměry (š×h×v): 34 x 21 x 20 cm

 Příslušenství
• Vyjímatelná miska na drobky

Funkce
• 6 stupňů opečení

•  6 stupňů nastavení typu chleba
( White, Fruit, Brown, Grain, Rye, Crumpet )

•  Funkce „Lift&Look“ umožňuje v průběhu
opékání pečivo zdvihnout a zkontrolovat stupeň
jeho opečení bez nutnosti přerušení provozu

•  Funkce „ a Bit More“ o 30s prodlouží opékací
proces pro ještě vyšší křupavost

•  Funkce rozmrazování ( tlačítko Frozen )

•  Funkce pro okamžité přerušení
(tlačítko Cancel)

•  Extra velké opékací otvory pro větší
krajíce chleba

•  LED diody pro sledování průběhu opékání

•  Jednoduché ovládání




