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Upiecze Ci się! Z nowym piekarnikiem elektrycznym Blaupunkt EOM501 i EOM601

Małe mieszkanie, to zazwyczaj mała kuchnia lub niewielkich rozmiarów aneks kuchenny. W takich pomieszczeniach
liczy się więc każdy centymetr. Gdy nie ma miejsca na standardową kuchenkę z piekarnikiem, a jedynie na małą płytę
grzewczą, z pomocą przychodzą dwa nowe, kompaktowe modele wolnostojącego piekarnika elektrycznego EOM501 i
EOM601 marki Blaupunkt.

To praktyczne i funkcjonalne urządzenie jest mniejszym wydaniem klasycznego piekarnika elektrycznego, przy czym
nie ustępuje mu w jakości przygotowywanych potraw.
Nowe modele piekarników elektrycznych Blaupunkt docenią zarówno osoby, które nie dysponują w swojej kuchni
nadmiarem wolnej przestrzeni, jak również miłośnicy dobrej kuchni, którzy wykorzystają je jako wsparcie (dodatkową
pomoc) dla stacjonarnego piekarnika, np. podczas przygotowań do świąt.
W nowym piekarniku, którego pojemność (w zależności od modelu) wynosi 31 l lub 45 l, bez problemu zmieści się
standardowych rozmiarów blaszka na ciasto, brytfanka pełna pieczystego, a także blacha na pizzę o średnicy 30 cm.
Wyposażenie urządzenia w dwie grzałki: górną i dolną, umożliwia wybór kilku trybów pieczenia, a funkcje
termoobiegu i rożna, dodatkowo poszerzają wachlarz możliwości przygotowania potraw. Słodkie wypieki, pieczone
mięsa czy ulubiona przez wszystkich pizza nie będą odbiegały smakiem i wyglądem od potraw przygotowanych w
piekarnikach o standardowych wymiarach.
Temperaturę pieczenia w zakresie 90-230oC, można regulować za pomocą wygodnego pokrętła. Taki sam mechanizm
służy również do wyboru trybu pracy urządzenia oraz ustawienia jej czasu (0-60 min), a wbudowany timer wyłączy
piekarnik po upływie ustawionego czasu pracy.
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Urządzenie wyposażone zostało w oświetlenie wewnętrzne, dzięki któremu można zobaczyć jak wyglądają potrawy w
trakcie pieczenia, bez konieczności jego otwierania.
Ważną cechą piekarnika jest podwójna, zimna szyba oraz nienagrzewająca się obudowa, co chroni użytkowników
przed przypadkowym poparzeniem.
W zestawie z piekarnikiem znajduje się wiele przydatnych akcesoriów, które sprawią, że przygotowanie potraw będzie
proste, wygodne i przyjemne. Wśród nich są: rożen z dwoma widelcami wykonany ze stali nierdzewnej, ruszt i
brytfanka. Po zakończeniu pieczenia, łatwo i bezpieczne można je wyjąć z urządzenia za pomocą dedykowanych
uchwytów.
Czyszczenie piekarnika ułatwi tacka na okruchy, dzięki której bez problemu można zachować porządek w komorze
pieczenia.
Czarny, kompaktowy piekarnik z elementami szczotkowanego aluminium oraz nowoczesnym szklanym panelem z
pewnością będzie estetycznym i praktycznym wyposażeniem każdej małej kuchni.
Specyfikacja techniczna:
-

Pojemność EOM501: 31 l
Wymiary zewnętrzne EOM501: 511 x 399 x 332 mm
Wymiary wewnętrzne EOM501: 360 x 332 x 266 mm
Pojemność EOM601: 45 l
Wymiary zewnętrzne EOM601: 571 x 430 x 369 mm
Wymiary wewnętrzne EOM601: 421 x 353 x 303 mm
Regulacja temperatury: 90-230oC
Timer: 0-60 min
Konwekcja i rożen
Oświetlenie wnętrza piekarnika
Akcesoria: brytfanka, zestaw do rożna, tacka na okruchy, ruszt, uchwyt
Drzwi piekarnika z podwójną szybą
Nienagrzewająca się obudowa i drzwi
Zasilanie 220-240 V~50/60 Hz, moc: 1500 W/1800 W
Waga EOM501: 10,1 kg
Waga EOM601: 12,2 kg
Kod EAN: 5901750502699
Kod EAN: 5901750503054

Sugerowana cena detaliczna brutto: 379 zł (EOM501)
Sugerowana cena detaliczna brutto: 449 zł (EOM601)
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