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• Cromargan® matt
• For 1 - 7 eggs
• Setting for boiling continuation
• Boiling time electronic
• Soft – middle – hard cooking degree adjustment
• Automatic acoustic signal for boil-stop
• Illuminated on/off switch
• Stainless-steel boiling pan
• Overheating protection
• Measuring cup with egg pierce
• Power output: 380 watts

Kitchen tools

article number:  

EAN-code:   

CMMF:   

PU:    

RRP:    

power consumption: 

color:      

cable length (m):      

measure WxDxH (mm) appliance: 

weight net (kg) ca:    

measure WxDxH (mm) carton:  

weight gross (kg) ca:    

WMF Stelio Egg Boiler

Product highlights:

Specifications & Packaging data

 state: 2018 03
 All prices are RRP‘s (incl. VAT) of WMF consumer electric GmbH. 
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59,99 €

220-240 V~, 50/60 Hz, 380 Watts

Cromargan® matt / black

0,72

182x182x156

0,93

Specifikace a údaje o obalu
Číslo výrobku: Délka kabelu (m):

Kód EAN: Velikost spotřebiče Š×H×V (mm):

CMMF: Čistá hmotnost (kg) cca:

Kusů/karton: Velikost kartonu Š×H×V (mm):

Spotřeba energie: Hrubá hmotnost (kg) cca:

Barva:

Vařič vajec WMF Stelio

Hlavní výhody:
• Matná nerezová ocel Cromargan®
• Až na 7 vajec
• Nastavení pokračování vaření
• Elektronický čas vaření
• Nastavení stupně uvaření vajec: na měkko, středně vařené a na tvrdo
• Automatický akustický signál po ukončení vaření
• Osvětlený vypínač
• Varná mísa z nerezové oceli
• Ochrana proti přehřátí
• Odměrka s hrotem na vejce
• Výkon: 380 wattů

Vařič na vejce Stelio s poklopem z broušeného materiálu 
Cromargan® a varné misky z ušlechtilé oceli uvaří najednou až
7 vajec. Elektronický časovač doby vaření přitom současně umožňuje 
naprosto přesnou přípravu ve stupních tvrdosti - naměkko, 
nahniličko a natvrdo. Samostatný zapínač/vypínač, signální tón na 
konci doby vaření jakož i navíjení kabelu činí vařič na vejce Stelio 
nepostradatelným pomocníkem v kuchyni.

Kuchyňské náčiní
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175×200×150

0,72

182×182×156
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220-240 V~, 50/60 Hz, 380 wattů

Matná/černá nerezová ocel Cromargan®


