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Elegancka para: toster i czajnik Blaupunkt

Czajnik i to toster to w domu niezbędne sprzęty kuchenne do przygotowania smacznego śniadania dla dzieci i
miłośników tostów. Coraz częściej stają się one również elementem wyposażenia wnętrza, co sprawia, że użytkownicy
coraz częściej w trakcie decyzji zakupowej kierują się także walorami estetycznymi urządzenia.
Śniadanie, w którego skład wchodzi chrupiący, pachnący i zarumieniony tost, smakuje najlepiej. Ilu domowników, tyle
sposobów na ich przygotowanie, ale łączy je jedno, urozmaici i umili każde śniadanie. Poza własnym przepisem na ich
przygotowanie, potrzebny jest do tego także dobrej jakości toster, który coraz częściej stanowi także element
wyposażenia kuchni.
Toster TSS802WH marki Blaupunkt to urządzenie, które nie tylko wyróżnia się miłym dla oka, stonowanym wyglądem
uatrakcyjnionym nowoczesnymi dodatkami, ale również spełnia swoje zadanie przy przygotowaniu smakowitych,
idealnie wypieczonych kromek ulubionego pieczywa.
Model TSS802WH dwie szerokie kieszenie na pieczywo (33 mm) oraz podgrzewacz do bułek, dzięki czemu
użytkownik ma możliwość opiekania dużych kawałków chleba i bułek bez konieczności ich krojenia, a także
podgrzania ulubionego croissanta. Przy wykorzystaniu tego urządzenia można także rozmrozić i odgrzać pieczywo, co
przydaje się zwłaszcza wtedy, gdy rano orientujemy się, że w chlebaku zabrakło już ulubionego chleba.
Komfortu obsługi dopełnia 7-stopniowa, płynna, sterowana elektronicznie regulacja czasu opiekania, która umożliwia
przygotowanie tostów dokładnie takich jak dany domownik lubi. Elektroniczna kontrola opiekania oraz trzy wskaźniki
informujące o stanie to gwarancja zawsze świeżych, odpowiednio przypieczonych, chrupiących i aromatycznych
kanapek. Funkcja automatycznego centrowania, bez względu na kształt i wielkość pieczywa, sprawia, że toster ustawia
kromki w taki sposób, aby przypiekały się jednakowo z każdej strony
Model TSS802WH posiada antypoślizgowe, gumowane podkładki, dzięki którym stabilnie trzyma się nawet bardzo
śliskich powierzchni. Tacka na okruchy pomaga utrzymać porządek, zaś kompaktowe rozmiary oraz możliwość
zwinięcia kabla zdecydowanie to ułatwiają jego przechowywanie.
Przygotowując poranny posiłek, nie można zapomnieć o aromatycznej kawie lub rozgrzewającej herbacie. Model
czajnika elektrycznego EKS802WH marki Blaupunkt spełni wymagania najbardziej wymagających użytkowników,
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którzy docenią korpus wykonany ze stali nierdzewnej malowanej na biało, elegancką linię i przede wszystkim
funkcjonalność.
Urządzenie posiada wysoką moc do 3000 W, co zapewni efektywne działanie czajnika i szybkie zagotowanie się
wody, skracając czas oczekiwania na gorąca herbatę lub kawę w stosunku do standardowych czajników o mocy 2000
W. Pojemność 1,8 l (min. 0,8 l) gwarantuje, że ciepłego napoju będą mogli napić się wszyscy Twoi goście.
Dzięki obrotowej podstawce, ukrytej w płaskim dnie grzałce, urządzenie to jest bardzo wygodne w codziennym
użytkowaniu. Użytkownik nie musi się również obawiać o to, że zapomni o wstawionej wodzie na herbatę – czajnik
automatycznie wyłączy się po zagotowaniu wody.
Dodatkowo wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem, a także kontroler Strix, w który został wyposażony
czajnik, gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania. Wskaźnik poziomu wody umożliwia użytkownikowi kontrolę nad
ilością wody, zaś wskaźnik temperatury gwarantuje, że będziemy mogli dobrać odpowiednią temperaturą do
wybranego gatunku herbaty. Wbudowany filtr wapienny zadba o to, aby osad nie dostał się do naszego kubka.
Funkcje i specyfikacja TSS802WH:
• 2 szerokie kieszenie na pieczywo (33 mm)
• Funkcja automatycznego centrowania pieczywa
• Proces opiekania sterowany elektronicznie
• Płynna 7-stopniowa regulacja czasu opiekania
• Tryb odmrażania i odgrzewania
• Automatyczne wyłączanie i wysunięcie pieczywa
• 3 diody kontrolne
• Tacka na okruchy
• Zabezpieczenie przeciw zaklinowaniu
• Zwijacz przewodu zasilającego
• Antypoślizgowe nóżki
• Zasilanie: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz, moc: 750-900 W
• Wymiary: 31,4 x 19 x 20,5 cm
• Waga: 1,51 kg
• Kod EAN: 5901750504617
Sugerowana cena detaliczna brutto: 179 zł
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Funkcje i specyfikacja EKS802WH:
• Pojemność: 1,8 l, min. 0,5 l
• Obrotowa podstawa, płaskie dno
• Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej
• Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody oraz po zdjęciu z podstawy
• Zabezpieczenie przed przegrzaniem
• Filtr osadów wapiennych
• Kontroler Strix
• Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 2860 - 3120 W
• Wymiary: 23 x 21.5 x 27 cm
• Waga: 1,2 kg
• Kod EAN: 5901750501289
Sugerowana cena detaliczna brutto: 199 zł
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BLAUPUNKT / 2N-Everpol
press box
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