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Potrójna przyjemność gotowania w jednym urządzeniu piekarnik elektryczny do zabudowy SP-34-PM od SOLGAZ z
funkcją mikrofali oraz parowaru
Polski producent płyt gazowych bez płomieni – firma SOLGAZ –
wprowadziła na rynek innowacyjne rozwiązanie stanowiące
połączenie piekarnika elektrycznego, mikrofali oraz parowaru.
To niezwykle funkcjonalne urządzenie wysokiej jakości jest
pierwszym na rynku piekarnikiem, który łączy w sobie te trzy
funkcje.

Piekarnik, mikrofala czy parowar doskonale sprawdzają się w pracy każdego początkującego, jak i zaawansowanego kucharza,
umożliwiając tworzenie wymyślnych potraw – od zapiekanych dań głównych, przez domowy chleb, aż po słodkie ciasta i
ciasteczka. Jednak ze względu na ograniczony metraż oraz chęć zabudowy przestrzeni kuchennej, coraz więcej osób poszukuje
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sprzętów AGD łączących w sobie różne funkcje, umożliwiając tym samym optymalizację dostępnego miejsca.

W odpowiedzi na te potrzeby, polski producent płyt gazowych bez płomieni – firma SOLGAZ – wprowadził na rynek piekarnik
elektryczny do zabudowy SP-34-PM, będący kompaktowym urządzeniem łączącym w sobie funkcje pieczenia, ale także
gotowania na parze oraz mikrofalę. Dzięki temu rozwiązaniu, możliwa jest wysoka oszczędność czasu oraz wpasowanie się do
każdej kuchni – bez względu na jej metraż.

Kompaktowe 3w1

Innowacyjny piekarnik SP-34-PM firmy SOLGAZ o wymiarach 595 x 525 x 454 mm został wyposażony w kompaktowe,
34-litrowe wnętrze, które z łatwością dopasuje się do każdej zabudowy i pomieści każde danie – na przykład dwa różne ciasta
lub dużego kurczaka. Oprócz tego, SP-34-PM to sprzęt 3w1, dzięki któremu nie potrzebujemy w kuchni dodatkowych urządzeń.
To piekarnik z mikrofalą i parowarem, pozwalający na szybkie rozmrażanie i podgrzewanie jedzenia lub gotowanie go na
parze. Z trzech tych funkcji możemy korzystać niezależnie lub je łącząc, co umożliwia wyjątkowo szybkie, proste oraz
efektywne przygotowywanie codziennych posiłków.

Piekarnik elektryczny do zabudowy SOLGAZ SP-34-PM posiada również 80 opcji automatycznych, dzięki którym urządzenie
samo dobiera najlepszy program i czas na przygotowanie danej potrawy. Wystarczy, że na panelu sterowania wybierzemy
odpowiedni produkt oraz jego wagę, na przykład pierś z kurczaka lub ziemniaki, a piekarnik z mikrofalą sam dostosuje moc
grzewczą, tryb i czas, a następnie poinformuje o zakończeniu pracy.

Dzięki połączeniu z parowarem, nowoczesne rozwiązanie od Solgaz pozwala na jeszcze zdrowsze i smaczniejsze
przygotowanie posiłków – proces gotowania na parze umożliwia zachowanie w potrawach wysokiej zawartości witamin,
składników odżywczych i koloru produktów. Co więcej, para to również ogromne udogodnienie podczas czyszczenia
piekarnika. W zaledwie 30 minut dociera do zakamarków urządzenia, rozpuszczając tłuszcz, który mimo wszystko osadza się
wewnątrz piekarnika. Dzięki temu, oszczędzimy czas i siły na mozolnym szorowaniu urządzenia.

Oszczędność czasu gwarantuje także funkcja mikrofali. Sprawdzi się ona wówczas, kiedy nie mamy czasu przyrządzać
skomplikowanych potraw, dlatego szybko odgrzejemy w nim wcześniej ugotowany obiad lub gotowe danie. Funkcjonalność
SP-34-PM od SOLGAZ umożliwia także wprawienie gorącego powietrza w ruch. Ten piekarnik z termoobiegiem sprawia, że
możemy ustawić niższą temperaturę lub skrócić czas pieczenia – powietrze rozkłada się bowiem równomiernie na wszystkich
poziomach komory.

Elegancki design i wysokie bezpieczeństwo

Piekarnik kompaktowy SP-34-PM wyróżnia się czarną, minimalistyczną i elegancką stylistyką, która doskonale wpasuje się
zarówno w nowoczesne, jak i klasyczne wnętrze kuchni. Dużą rolę odgrywa tu rozmiar piekarnika do zabudowy. Wymiary
urządzenia są stosunkowo niewielkie, dlatego łatwo można zabudować go pod płytą grzewczą lub na słupku nawet w małej
powierzchni.

Nowość od SOLGAZ jest także urządzeniem wyjątkowo bezpiecznym. To niezwykle ważne w domach, w których mieszkają
dzieci, dlatego sprzęt wyposażony jest między innymi w blokadę rodzicielską. Oprócz tego, piekarnik z funkcją mikrofali
przechodzi w tryb pauzy po otwarciu drzwiczek. Z kolei front urządzenia zapobiega nagrzewaniu i jest zawsze chłodny, dzięki
czemu użytkownicy nie poparzą się przypadkowo.

Jeżeli szukamy możliwości szybkiego gotowania, bogatej funkcjonalności i sprzętu wielozadaniowego, piekarnik do zabudowy
SP-34-PM od SOLGAZ będzie dla nas idealnym wyborem. Innowacyjny sprzęt od polskiego producenta płyt typu
„gaz-pod-szkłem” łączy w sobie funkcję piekarnika, mikrofali i parowaru, dzięki czemu nie musimy kupować kilku
dodatkowych urządzeń, oszczędzając przy tym pieniądze i wolną, kuchenną przestrzeń. A wraz z płytą gazową bez płomieni
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stanowi zgrany duet, który będzie przydatny w każdej kuchni.

O firmie:

SOLGAZ sp. z o.o. – polska firma z branży AGD założona w 2002 roku. SOLGAZ tworzy ceramiczne płyty gazowe oparte na
opatentowanej przez nich technologii typu gaz-pod-szkłem (tzw. „bezpłomieniowe płyty gazowe”). W ofercie SOLGAZ
dostępne są również płyty indukcyjne, piekarniki i okapy.

SOLGAZ
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