A csokoládé

édes érintése
INNOVÁCIÓ

Valamennyi
csokoládéköltemény számára

Tartozékokkal
a legjobb
eredményekért

Exkluzív
receptgyűjtemény
Önnek!

Élvezze a csokoládé szerelmeseinek
készült tökéletes mikrót! A Csokoládé
menüvel könnyedén elkészíthet 5
finom receptet.

Érje el a legjobbat a mikróval
a tartozékok segítségével! A
készülékhez egy forma már
mellékelve van és használatra kész.

Inspirálódjon és alkosson ízletes
finomságokat az online elérhető
receptgyűjtemény segítségével!

Alkosson csokoládés remekműveket!
Kezdje el a finomságok készítését az előre beprogramozott csokoládéreceptek használatával és váljon
mesterséffé a Csokoládé menüben található tippek és trükkök segítségével!

Csokoládé
temperálás

Olvasztott
csokoládé

Forró
csokoládé

Csokoládés
süteménykrém

Kakaós
aprósütemény

Azoknak, akik

szeretik a csokoládét
és a kifinomult ételkészítést.

A csokoládé világa által inspirált egyedi kialakítás, hogy a konyhának édes és
elegáns árnyalatot adjon.

Utolérhetetlen
gourmet pirítás

Aranybarna és
ropogós receptek

Az innovatív Crisp technológiának köszönhetően
tökéletesen ropogósra sütheti ételeit, pár perc alatt!

Pirítsa meg az ételt, vagy válasszon a
grill vagy gratin hatás közül a hatékony
kvarcgrillnek köszönhetően.

Tökéletes kiolvasztás
megőrizve az ízeket

Helytakarékos külső,
tágas belső

A Jet kiolvasztással egyenletesen kiolvasztott
ételekhez jut, amikor csak szüksége van rá.

28 cm-es forgótányérral van felszerelve,
mégis minden sarokba tökéletesen
beilleszthető.
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A terméktulajdonságok és a technikai információk tájékoztató jellegűek, a műszaki adatok és a felszereltség változtatásának jogát korlátlanul
fenntartjuk! A katalógusban szereplő termékválaszték az év során előzetes jelzés nélkül is változhat. Bár mindent megtettünk annak érdekében, hogy a nyomdába kerülés idején a katalógusban szereplő információk helyesek legyenek, a Whirlpool Magyarország Kft. nem vállal
felelősséget az esetleges nyomdai hibákért, vagy olyan eltérésekért, amelyek a nyomdába kerülés után láttak napvilágot! Mivel a nyomtatás
korlátozza a színek élethű megjelenítését, ezért a katalógusban szereplő készülékszínek csak irányadók, eltérhetnek a valóságtól! Ha bizonyos
funkciók, színek vagy méretek fontosak az Ön számára, kérjük, vásárlás előtt forduljon bizalommal Whirlpool értékesítő partnereinkhez vagy a
központi ügyfélszolgálathoz. A készülékek energiaosztály-besorolása és fogyasztási adataik közlése az időközben érvénybelépő 2010/30/EU
irányelv és az azt szabályozó (1059-1061/2010/EU) rendeletek alapján került meghatározásra, így az azonos megjelölésű termékre korábban
közölt adatoktól eltérés lehetséges.
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