?okoládová fontána Petite 240 mm

?okoládová fontána Petite 240 mm

Celková výška fontány: 24 cm; Výška kaskády: 11 cm; Objem nádoby: 0,5 litru; P?íkon: 60 W

Hodnocení: Nehodnoceno
Cena
Prodejní cena se slevou
Prodejní cena699,00 K?
Sleva

Dotaz na produkt

Popis
?okoládové fontány Petite jsou nové fontány s ojedin?lým systémem praktických servírovacích misek a spl?ují všechny p?edpoklady k tomu,
aby se staly oblíbenými dopl?ky v domácnosti. V kombinaci naší vyjíme?nou belgickou ?okoládou a ovocem m?žete konzumovat atraktivním
zp?sobem zdravý a chutný dezert.
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?okoládová fontána Petite 240 mm

?okoládová fontána Petite má výšku 240 mm a je ideální pro malé domácí posezení nebo d?tské party. Navzdory své nízké cen? rozpouští
?okoládu p?ímo ve fontán?, což je u takto levné domácí ?okoládové fontány unikátní vlastnost.
P?esto doporu?ujeme rozpoušt?t ?okoládu v mikrovlnné troub? a nalít ji už rozpušt?nou do nah?áté fontány, protože rozpoušt?ní p?ímo ve
fontán? trvá asi hodinu. Maximální doporu?ná doba provozu ?okoládové fontány je 1 hodina denn?.
Vlastnosti produktu:
- Servírovací misky (pr?m. 26 cm, výška 4 cm) v cen?
- Snadná instalace
- Jednoduché ?išt?ní - v?ž je vhodná i do my?ky
- Funguje již s 450 g ?okolády
- V?ž z nerezav?jící oceli
- Nový typ v?že
- Vynikající volba pro malé rodinné oslavy
- Skv?lý dárek
- Spot?eba elektrické energie pouze 60 W
- Snadné skladování
V ?okoládové fontán? Petite m?žete namá?ek ovoce nejr?zn?jších druh?, cukrovinky zna?ky Lonka, lokum, marshmallow, slané pe?ivo, piškoty
a další pochutiny. Nejsou vhodné drobivé potraviny.
V ?okoládové fontán? Petite m?žete použít mlé?nou, ho?kou a bílou ?okoládu, ale vyzkoušet m?žete také další druhy: jahodovou, karamelovou
nebo t?eba medovou. Doporu?ujeme použít speciální mlé?nou (CHM-N823FOUNNV) a ho?kou (CHD-N811FOUNNV) ?okoládu do fontány od
belgické ?okoládovny Callebaut. Za rozumnou cenu získáte tu nejlepší ?okoládu do fontány, co se dá koupit.
Koupit ji m?žete v tomto e-shopu. M?žete použít i jiné ?okolády, ale jednak se tím ochudíte o jedine?nou chu? té nejlepší belgické ?okolády do
fontány a také budete muset jiné zna?ky v?tšinou na?edit do tekutého stavu rostlinným olejem nebo kakaovým máslem.
Jako vhodnou alternativu k belgické ?okolád? doporu?ujeme levn?jší, ale kvalitní ?okoládu ?eského výrobce Carla s.r.o. ?okoládovna Carla
vyrábí dv? ?okolády vhodné pro použití v ?okoládové fontán?. Mlé?nou ?okoládu do fontány VG427 FO a ho?kou ?okoládu do fontány VG407
FO.
?okoládová fontána Petite je ur?ena pro použití v domácnosti. Není ur?ena pro každodenní použití.
Informace: Celková
výška
fontány
Výška
kaskády
Pr?m?r
nádoby
Hmotnost
fontány
Materiál
Minimální
množství
?okolády
Objem
nádoby
Umyvatelné
v my?ce
Doba nep?et
ržitého
provozu
Nastavitelná
teplota
Nap?tí/p?íko
n

24 cm

11 cm
15,5 cm
1,35 kg
nerezová
ocel + plast
450 g

0,5 litru
ano
max. 1
hodina
ne
230 V/60 W

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

